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“Al Manhal Al Asfa Fi Sharhi Alfazi Al Shifa”.
By. Abu Abdullah Mohammed bin Ali Al Hasani Al Tilimsani. ( Died after 917 AH)

المنهل الأ�شفى في �شرح األفاظ ال�شفا
لأبي عبد اهلل محمد بن علي الح�شني التلم�شاني ) ت بعد 917 هـ (

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــشــــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة



ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -
�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.
مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 
�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات
1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.



ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته، و بعد ،
فاإنه ي�سرنا اأن نبعث اإليكم بن�سخة من العدد )78( من مجلة اآفاق الثقافة و التراث.

راجين التف�سل باإر�سال اإ�سعار الت�سلم المرفق بالمجلة اإلينا.
مع خال�ص �سكرنا و تقديرنا لح�سن تعاونكم معنا

و تف�سلوا فائق االحترام و التقدير
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اال�شتراك
ال�شــــــنوي

المقاالت المن�صورة على �صفحات المجلة تعبر عن اآراء كاتبيها
والتمثل بال�صرورة وجهة نظر المجلة اأو المركز الذي ت�صدر عنه

يخ�صع ترتيب المقاالت الأمور فنية

ت�صــــدر  عن ق�صم الدرا�صــــــــات والن�صر وال�صوؤون الخارجية
بمركـــــــــز جمعــــــــــة الماجــــــــد للثقــــــــــافة والتــــــــــــــراث

دبـــــــــــــــي ــ �ص.ب. 55156
هاتــــــــــــــــف 2624999 4 971+
فاكــــــــــــ�ص 2696950 4 971+

دولـــــــــة االإمـــــــارات العربيــــــــة المتحــــــــــــدة 

خــــارج االإمــــــارات داخـــل االإمــارات   
150 درهــــــــــــــــــــــــٍم 100 درهــــــــــــــــــــــــمٍ  الموؤ�ص�صـــــات 
100 درهــــــــــــــــــــــــٍم 70   درهمـــــــــــــــــــــاً  االأفـــــــــــــــــــــراد 
75  درهمـــــــــــــــــــــاً 40  درهمـــــــــــــــــــــاً  الطــــــــــــــــالب 
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مفكٍر  بميالد  التاريخ  مع  موعد  على  الفرن�صي  بالجنوب  مر�صيليا  مدينة  كانت  1913م  �صنة  في 
وفيل�صوف من عائلة ملحدة, حيث لم يخطر ببال فرن�صا الر�صمية وال فرن�صا النُّخبة اأن هذا القادم 
الجديد �صيكون اأحد قادة الفكر االإ�صالمي الم�صتميتين في الدفاع عنه, واأ�صد م�صا�صًة على الح�صارة 

الغربية والفكر ال�صهيوني من وقع الح�صام المهند. 
اأن هناك في الوجود  والرجل لم يكن ي�صت�صيغ حياة االإلحاد التي كانت عليها عائلته, وكان يرى 
معنًى البد اأن يرتبط به االإن�صان, فالحياة لي�صت مادة فقط, ولذلك نجده التحق مبكراً ) في �صبابه( 
بالبروت�صتانتية قبل اأن يلتحق بالكاثوليكية في مطلع �صبعينيات القرن الما�صي, فالرجل كانت تراوده 
فكرة وحدة االأديان منذ �صبابه, حيث نقل عنه قوله: »اأ�صد ما يحملني على الفخر هو تم�صكي بالحلم 
الذي راودني في �صن الع�صرين, اأعني وحدة االأديان الثالثة الم�صيحية واليهودية واالإ�صالم«؛ الأنه كان 
يعتقد اأن االإجابة على �صوؤال معنى الوجود االإن�صاني وحقيقة العالقة بين االإن�صان والكون والحياة, 
ال يمكن الح�صول عليها من خالل المذاهب الب�صرية, واإنما هي تكمن في فكرة وحدة االأديان, فلعل 

المعنى الجامع بين هذه االأديان يكون قادراً على االإجابة على هذا ال�صوؤال.
الدينية  المعارف  فــي  عنها  والتنقير  والمعاني  الحقائق  هــذه  عــن  البحث  رحلة  ا�صتمرار  ومــع 
والروحية لالأديان وقيمها الح�صارية, تبيَّن للرجل اأن ما يبحث عنه يوجد بتمامه وكماله في الدين 
االإ�صالمي الحنيف, وهو ما قاده اإلى اعتناق االإ�صالم واإ�صهاره في الثاني من جوان )يوليو – تموز( 
�صنة 1982م بالمركز االإ�صالمي بجنيف, حيث قال حينها: اإنه كان في ما �صبق من مراحل حياته يبحث 
عن معنى معيناً لم يجده اإال في االإ�صالم, واإنه وجد اأن الح�صارة الغربية قد بنيت على فهم خاطئ 

لالإن�صان. 
وقد كان هذا التحول الجديد في حياة الرجل نقطة انعطاف كبيرة, بل هي اأكبر بكثير من التحول 
الذي اأحدثته م�صاألة ان�صقاقه عن الحزب ال�صيوعي �صنة 1968م, وما تبعها من انتقادات �صديدة ومرة 
مما  مر�صي,  جورج  ورئي�صه  الفرن�صي  ال�صيوعي  الحزب  وكذا  اآنــذاك,  و�صيا�صاته  ال�صوفياتي  لالتحاد 
اأدى اإلى ف�صله منه ب�صكل ر�صمي �صنة 1970م, فراح يقلِّب ثنايا المعارف االإ�صالمية ويكت�صف عمقها 
واإن�صانيتها, ويعجب بمدى تالوؤم منظومة المعارف والقيم لهذا الدين مع  االإن�صان والكون والحياة, 
ف�صكل ذلك لديه اأ�صا�صاً مكيناً وح�صناً ح�صيناً ينطلق منه في معالجة ق�صايا االإن�صان والمجتمعات, 
فكان �صارياً على الح�صارة الغربية واأربابها, وكذا ال�صهيونية ومحترفيها, وك�صف اأكاذيبهم واأالعيبهم 
�صه لم�صايقات ومالحقات ق�صائية وهجومات �صر�صة, ولكن كل ذلك  وخداعهم للراأي العام, مما عرَّ

محمد رجاء ) روجيه غارودي(
رحل الرجل الذي تعرف العرب وطاأته والعجم
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لم يثنه عن غايته وهدفه, فاأخرج للب�صرية درا�صاٍت وموؤلفات يجمع ذو الحكمة والب�صيرة على اأنها 
كانت اأ�صد وقعاً على اأعداء االإ�صالم والقيم الح�صارية لالإن�صانية من وقع الح�صام المهند. 

واأهم هذه الدرا�صات والبحوث هي:
1 - االإ�صالم دين الم�صتقبل:

لما  وذلك  االإ�صالمي؛  الدين  اختيار  اإلــى   به  اأدت  التي  االأ�صباب  الكتاب عن  في هذا  لقد تحدث   
يتمتع به هذا الدين من �صمولية كبرى في معالجة ق�صايا االإن�صان والمجتمع والحياة, وقدرته 

على ا�صتيعاب جميع ال�صعوب ذات الديانات المختلفة. 
2 - االأ�صاطير الموؤ�ص�صة لل�صيا�صة االإ�صرائيلية. 

هذا الكتاب المرجعي ال�صهير الذي دافع فيه عن نظرية »الموؤامرة ال�صهيونية« التي يعتقد اأنها   
اختلقت ما يعرف بالمحرقة اليهودية )الهولوكو�صت( على اأيدي النازيين, وهي الم�صاألة التي اأدت 

اإلى محاكمته �صنة 1998 من قبل محكمة فرن�صية. 
3 - االإرهاب الغربي:

اإلى  االأوروبية, وكيفية تحوّلها  النه�صة  تاأ�ص�صت عليها  التي  المبادئ  الكتاب  انتقد في هذا    وقد 
المبادئ  فيبّين  الهند.  بالد  اإلى  االأ�صليين  اأمريكا  �صكان  االآخــر, من  العالم  ب�صكان  يفتك  وح�ص 

ال�صامية لهوؤالء االأقوام والتي اأطلق عليها الغرب لقب البرابرة والهمج.
4 - ما َيِعُد به االإ�صالم.

5 - االإ�صالم دين الم�صتقبل.
6 - لماذا اأ�صلمت.. ن�صف قرن من البحث عن الحقيقة.

7 - االأ�صوليات المعا�صرة اأ�صبابها ومظاهرها.
8 - محاكمة ال�صهيونية االإ�صرائيلية.

9 - حفارو القبور.. الح�صارة التي تحفر لالإن�صانية قبرها.
10 - الواليات المتحدة طليعة االنحطاط.

11 - حوار الح�صارات.
12 - كيف ن�صنع الم�صتقبل؟

اهلل  له  فن�صاأل  زاخــراً.  وفكرياً  علمياً  اإرثــاً  وراءُه  مخلِّفاً  2012/6/13م,  يوم  عنا  الرجل  رحل  لقد 
الثواب والمغفرة ومقاماً علّياً في الجنة اإنه �صميع مجيب.

الدكتور عز الدين بن زغيبة
مدير التحرير
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مرويات
 الإمام محمد بن عمرو الليثي

عن �سيخه اأبي �سلمة
في الكتب ال�ستة )درا�سة حديثية(

الدكتور محمد نور العلي
باحث في الهيئة العامة لل�س�ؤون الإ�سالمية والأوقاف

الإمارات العربية المتحدة 

المقدمة
�صيد  محمد  ونبينا  �صيدنا  على  الت�صليم  واأتم  ال�صالة  واأف�صل  العالمين,  رب  هلل  الحمد 

المر�صلين, وعلى اآله واأ�صحابه اأجمعين. 

وبعد: 

فهذه درا�سة عن اإمام من تابعي التابعين له باع 
ط�يل في رواية الحديث, وه� من اأ�سرة علمية كانت 
ت�سكن مدينة ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم, وه� 
من �سميم العرب ن�سبًا, كان �ساحب اأبي �سلمة بن 
عبد الرحمن وراويته. وحديثه في عداد الح�سن, ول 
يكاد كتاب من كتب ال�سنة يخل� من مروياته, وبناء 
اأن يك�ن بحثي هذا عن مروياته  اآثرت  على كثرتها 

عن �سيخه اأبي �سلمة بن عبد 

الرحمن بن ع�ف حيث كان الإمام الليثي راويته 
كما ه� المعروف والمعه�د.

�سبب االختيار

يتجلى اختياري لهذه الدرا�سة في عدة نقاط:

اأواًل: خدمة �سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.

قيمة  الليثي  عمرو  بن  محمد  مرويات  اأن  ثانياً: 
حديثية كبيرة.

اأن الإمام الليثي يدور عليه الحديث الح�سن  ثالثاً: 
فيحتاج حديثه اإلى متابعات و�س�اهد.

اأهميته 

اأحاديث  واأن  اختياره,  �سبب  من  اأهميته  تاأتي 
الليثي ل يكاد كتاب من كتب ال�سنن يخل� منها. فه� 
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مرويات
 االإمام

محمد بن 
عمرو الليثي 

عن �سيخه 
اأبي �سلمة

في الكتب 
ال�ستة 

)درا�سة 
حديثية(

مرجعية كبيرة في رواية الحديث.
المنهج المتبع في الدرا�سة

لعل اأهم ما يميز منهجي في هذا البحث:
اأواًل: الدقة والتحري في نقل المعل�مة وعزوها اإلى 

م�سادرها.
ثانياً: تخريج الآيات والأحاديث تخريجًا علميا.

ثالثاً: اإن كان في الإ�سناد من ذكر بكنيته, اأو انت�سب 
اإلى اأبيه اأو اأمه اأو نح� ذلك, بينته بين ق��سين.

لالأحاديث  الم��س�عي  بالترتيب  اللتزام  رابعًا: 
ال�اردة عند ال�ستة.

خام�صاً: اأقدم ال�سحيحين ثم اأبا داود ثم الترمذي 
ماجة. ابن  ثم الن�سائي" المجتبى" ثم 

عن  له  اأبحث  �سعيفا  الحديث  كان  اإذا  �صاد�صاً: 
متابعات و�س�اهد.

من  الحديث  يحتاجه  ما  بع�ض  اإلى  اأ�سير  �صابعاً: 
تعليق.

ثامنا: اأق�م ب�سرح الغريب من م�سادره.
خطة البحث: وقد قمت بتق�سيم هذا البحث اإلى 
والمراجع  الم�سادر  ثم  وخاتمة,  وق�سمين  مقدمة 

المعتمدة. ثم الفهار�ض, ثم محت�يات البحث.
واأهمية  ال�ستفتاح  ت�سمنت  فقد  المقدمة:  اأما 

الم��س�ع و�سبب اختياره والمنهج المتبع.
االإمــام  لحياة  الــدرا�ــشــة  االأول:  والق�شم 

المحدث محمد بن عمرو الليثي
وتت�سمن عدة مباحث:

المبحث االأول: )ا�سمه ون�سبه واأ�سرته وعائلته(

ورحالته  ون�ساأته  )م���ل��ده  الــثــانــي:  الــمــبــحــث 
ووفاته(

المبحث الثالث: ) ع�سره(

المبحث الرابع: ) �سي�خه وتالمذته (

المبحث الخام�ص: ) مكانته العلمية (

المبحث ال�صاد�ص: ) كتابة اأحاديثه (

�شيخه  طريق  من  مروياته  الثاني:  والق�شم 
الكتب  فــي  الــرحــمــن  عبد  بــن  �شلمة  اأبـــي 

ال�شتة.
الق�سم االأول 

  الدرا�سة لحياة االإمام المحدث
محمد بن عمرو الليثي

 المبحث االأول:
)ا�سمه ون�سبه واأ�سرته وعائلته(

ا�صمه ون�صبه: ه� محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقا�ض بن مح�سن بن َكَلَدة بن عبد ياليل بن طريف 
ابن ُعْت�ارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة  

ابن كنانة))(. فه� كناني ليثي.
اإلى  بن�سبهم  يرجع�ن  كثيرة  بط�ن  والكناني�ن 
ديارهم  وكانت  عدنان,  بن  معد  بن  نزار  بن  م�سر 
تاريخه))(.  في  خلدون  ابن  اأ�سار  كما  مكة,  بجهات 
كان�ا  بكر  بن  ليث  بني  اأن  ر�سا كحالة:  وذكر عمر 
يقيم�ن ح�ل مكة, وي�سكن�ن ينبع, ويقيم�ن ب�ساقية 

قلتة من بالد �سعيد م�سر))(. 
وبناء عليه فاإن قبائل كنانة تفرقت في الأر�ض, 
ومنهم بن� ليث فقد كان�ا من �ساكني المدينة, حيث 
قال ابن �سعد في ترجمة جد الم�سنف » علقمة بن 
وقا�ض » وله دار بالمدينة في بني ليث وله بها عقب, 
وذكر في وفاة ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم » من 
الزهري مر�ساًل: دفن �سلى اهلل عليه و�سلم  طريق 
الم�ساحي  ن�سمع �سريف  كنا  ليث:  بن�  فقالت  لياًل, 
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ور�س�ل اهلل يدفن بالليل »))(. 

يرجع  علمنا  كما  الإم��ام  هذا  وعائلته:  اأ�صرته 
بن�سبه اإلى كنانة بن خزيمة حيث يلتقي بن�سب النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم في جده كنانة بن خزيمة, فه� 

عريق الن�سب, وه� ينتمي اإلى اأ�سرة علم وحديث. 
اأبيه  » فقد روى عن  اأب�ه » عمرو بن علقمة  اأما 
وروى عنه ابنه محمد بن عمرو, ذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات, روى له الترمذي والن�سائي وابن ماجة 

حديثا واحدا))(. 
واأما جده » علقمة » فقد كان اأحد العلماء, حدث 
وعنه  ال�سحابة,  من  وغيرهما  وعائ�سة  عمر  عن 
ولداه عمرو وعبد اهلل, والزهري, وغيرهم, وحديثه 

في الكتب ال�ستة, وثقه الن�سائي وابن �سعد))(.
وقا�ض  بن  علقمة  الإ�سابة:  في  حجر  ابن  وقال 
الليثي, قال ال�اقدي: ولد على عهد النبي �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم, واأورد ابن منده من طريق يزيد بن 
هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن اأبيه عن 
النبي �سلى اهلل عليه  الخندق مع  جده قال �سهدت 

واآله و�سلم.
هذا  ثبت  ل�  بق�له:  حجر  ابن  الحافظ  وتعقبه 
في  ذك��ره  على  الأئ��م��ة  اأط��ب��ق  لكن  �سحابيًا  لكان 

التابعين. 
ابن  اأورده  الذي  يعني  وهم  هذا  نعيم  اأب�  وقال 
منده, ثم قال ابن �سعد وابن حبان: ت�في بالمدينة 
في خالفة عبد الملك بن مروان. قلت وحديثه عن 

عمر وعائ�سة وغيرهما في ال�سحيح))(. 
» فقد روى عن  » عبد اهلل بن علقمة  واأما عمه 
اأبيه علقمة بن وقا�ض وروى عنه ابن اأخيه عمر بن 
طلحة بن علقمة, ذكره ابن حبان في الثقات, روى 

له البخاري في كتاب اأفعال العباد والن�سائي))(. 

واأما عمه وابن عمه » عمر بن طلحة بن علقمة 
» فقد كانا من المحدثين, اأما عمر ابن طلحة فقد 
روى عن �سعيد بن اأبي �سعيد المقبري, واأبيه طلحة 
ابن علقمة بن وقا�ض وعمه عبد اهلل بن علقمة وابن 
عمه محمد بن عمرو بن علقمة, وروى عنه عبد اهلل 
اإ�سماعيل  بن  ومحمد  المديني  بن  وعلي  وهب  ابن 
ابن اأبي فديك وغيرهم, قال اأب� زرعة لي�ض بق�ي, 
حبان  اب��ن  وذك��ره  ال�سدق,  محله  حاتم  اأب���  وق��ال 
اأفعال  وفي  الأدب  البخاري في  له  روى  الثقات,  في 

العباد))(. 
وبناء عليه يتبين لنا: اأن الإمام محمد بن عمرو 
ينتمي اإلى اأ�سرة عريقة في العلم وفي الن�سب. واأما 
ما يتعلق ب�الد جده » وقا�ض بن مح�سن » فلم اأعثر 

عليه في ال�سحابة. 
المبحث الثاني

) مولده ون�ساأته ورحالته ووفاته (
بن  محمد  الإمام  ولد  متى  لي  يتبين  لم  م�لده: 
الدرا�سة لحياته تبين  الليثي, لكن من خالل  عمرو 
لي اأن بع�سا من تالمذته روى عن اأبي حنيفة رحمه 
اهلل تعالى, مثل » يزيد بن زريع ويزيد بن هارون » 
فيترجح اأن الإمام الليثي كان من اأقران اأبي حنيفة 
اأبي حنيفة  اإلى تاريخ ولدة  النعمان, ولدى رج�عي 
�سغار  حياة  في  ه���(   (0 �سنة)  كانت  اأنها  يتبين 
 ,)(0() )0))ه���  �سنة  كانت  وفاته  واأن  ال�سحابة, 
�سنة  كانت  اأنها  وذل��ك  الليثي  وف��اة  معرفة  ول��دى 
)))ه� يظهر لنا اأن ولدة الليثي مقاربة ل�لدة اأبي 

حنيفة وذلك لأمرين اثنين:

اأبي  عن  رووا  الليثي  تالمذة  بع�ض  اأن  االأول: 
حنيفة.

اإذ  الثنين متقارب جدا  وفاة  تاريخ  اأن  الثاني: 
الفارق بين وفاتيهما خم�ض �سن�ات.
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ال�ستة 

)درا�سة 
حديثية(

الليثي  ولدة  اأن  عندي  يترجح  ذلك  على  وبناء 
بين �سنة )0) و0) ه�( واهلل اأعلم.

علم  اأ�سرة  في  الليثي  الإم��ام  ن�ساأ  لقد  ن�ساأته: 
المدينة  في  يعي�ض  كان  واأن��ه  لنا  تبين  كما  وحديث 
الت�سليم  واأتم  ال�سالة  اأف�سل  �ساكنها  على  المن�رة 
والقراء  والمحدثين  للفقهاء  م�ئال  كانت  حيث 
وغيرهم, ولذلك تف�ق هذا الإمام واأ�سبح علما من 
مالك  الإم��ام  جعل  مما  ع�سره  في  الحديث  اأعالم 
بن اأن�ض وه� اإمام دار الهجرة يروي عنه في الم�طاأ 

حديثين مرف�عًا وم�ق�فًا)))(. 

رحالته: لم يعهد لالإمام اأن رحل لطلب الحديث 
كما ه� حال اأكثر المحدثين, ويترجح عندي اأن من 
الأ�سباب في ذلك اأن من روى عنهم الحديث كان�ا 
فيها,  القاطنين  اأوم��ن  مدنيين  الأغلب:  الأع��م  في 
واأ�سهرهم« اأب� �سلمة بن عبد الرحمن وكذلك �سعد 

ابن �سعيد الأن�ساري وغيرهما.
اإلى  اأنه لم يخرج من المدينة  لكن ل يعني هذا 
غيرها من مدن الإ�سالم. فقد ترجم له المزي في 
تهذيبه: وقال نقاًل عن �سعيد بن عامر: قدم علينا 
�سبع  �سنة  قدم  مرتين,  الب�سرة  عمرو  بن  محمد 
اأربع واأربعين ومائة)))(.  الثانية �سنة  وثالثين وقدم 
ويترجح عندي اأن قدومه اإلى لعراق وخا�سة في �سنة 
)))ه� وهي �سنة وفاته كانت �سيا�سية ولي�ست علمية 
كما �سيتبين لنا في ما يتعلق ب�فاة الليثي رحمه اهلل 

تعالى.

العراق  في  كانت  وفاته  اأن  الم�ؤكد  من  وفاته: 
بن  » محمد  لمنا�سرة  المدينة  اأنه خرج من  وذلك 
الزكية,  بالنف�ض  يعرف  »ال��ذي  ح�سن  بن  اهلل  عبد 
وهذا الذي رجحه ابن حجر في تهذيبه في ترجمة 

»محمد بن عمرو بن عطاء«)))(.
قال ابن كثير في ذكر مقتل النف�ض الزكية: لما 

من  ا�ستدعاء  في  المن�س�ر  �سرع  )))ه���  �سنة  قتل 
المدينة فمنهم من  اأ�سراف  نا�سره وخرج معه من 

قتله ومنهم من �سربه ومنهم من عفا عنه)))(. 
بعد  الليثي  المن�س�ر عفا عن  اأن  يترجح  والذي 
ا�ستدعائه لعظم علمه وكبر �سنه حيث لم يذكر اأحد 
الذهبي:  اأكده  والذي  قبله,  من  قتل  اأنه  اأعلم  فيما 
وقد حَدث في  �سنة )))ه�  اأو  �سنة )))ه�  اأنه مات 
العراق)))(. و�سحح ابن حجر: اأن م�ته �سنة )))ه� 

في خالفة المن�س�ر)))(. 
المبحث الثالث

) ع�سره (
ظل  ف��ي  اهلل  رح��م��ه  الليثي  الإم����ام  ع��ا���ض  لقد 
ولدته  واإذا رجحنا  الأم�ية معظم حياته,  الخالفة 
من  لعدد  معا�سرا  يك�ن  فاإنه  ه�,  و0)   (0 بين  ما 
مروان«  بن  الملك  »عبد  اأولهم  الأم�يين  الخلفاء 
ثم بقية الخلفاء واآخرهم مروان بن محمد الملقب 
بالحمار, ل�سدته وكثرة حروبه مع خ�س�مه ليحافظ 
على خالفة بني اأمية)))(, وبناء على ذلك فقد عا�ض 
ا�ستقرارًا �سيا�سيًا واجتماعيًا واقت�ساديًا ط�ال فترة 
بن�  ق��ام  حيث  اآخ��ره��ا  ف��ي  ك��ان  م��ا  اإل  اأم��ي��ة  بني 
وا�سلت  التي  الخالفة  ه��ذه  على  للق�ساء  العبا�ض 
فت�حاتها �سرقًا وغربًا وت��سعت رقعة الم�سلمين في 
عهدها وازدهرت العل�م وتط�ر القت�ساد. ول اأحد 
هذه  ظل  في  الحياة  اأم���ر  �ستى  في  التط�ر  يجهل 
واقت�ساديا  وعلميا  �سيا�سيا  الخالفة,  وهذه  الدولة 

وعمرانيا.
النتقال  ري��اح  هبت  حتى  كذلك  الأم��ر  زال  ول 
تجدر  وم��م��ا  العبا�ض,  بني  عهد  اآخ���ر,  عهد  اإل���ى 
منا�سرة  بدع�ى  قام�ا  العبا�سيين  اأن  اإليه  الإ�سارة 
انفردوا  حتى  لهم  الأمر  ا�ستقر  اأن  وما  الطالبيين, 
بالخالفة دون الطالبيين مما جعل اأ�سراف المدينة 
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وغيرهم يق�م�ن لن�سرة الطالبيين, وهذا ما قام به 
للنف�ض الزكية من  الليثي حيث قام منا�سرًا  الإمام 
فترة  عا�ض  قد  الليثي  يك�ن  وبذلك  الح�سن.  اأبناء 
ع�سيبة من خالفة العبا�سيين, حيث كان�ا في ط�ر 
العبا�ض  اأبي  �س�ى  يعا�سر  ولم  خالفتهم,  تاأ�سي�ض 

ال�سفاح, وبع�سًا من عهد اأبي جعفر المن�س�ر.
المبحث الرابع

) �سيوخه وتالمذته ( )))(

المحدثين,  من  الكثير  عن  روى  لقد  �صيوخه: 
ومنهم: اأب�ه » عمرو بن علقمة « واأب� �سلمة بن عبد 
و�سعيد  الح�سرمي,  �سفيان  بن  وعبيدة  الرحمن, 
عبد  بن  واإبراهيم  المدينة«  »قا�سي  الحارث  ابن 
اهلل بن حنين, ودينار اأبي عبد اهلل القّراظ, وعمر 
ابن م�سلم بن اأكيمة الليثي, ومحمد بن اإبراهيم بن 
الحارث التيمي, وواقد بن عمرو بن �سعد بن معاذ, 
بن  الرحمن  ابن حرملة, وعبد  وخالد بن عبد اهلل 
يعق�ب الحرقي, وعمر بن الحكم بن ث�بان, و�سعد 
ابن �سعيد الأن�ساري, ويحيى بن عبد الرحمن ابن 

حاطب وغيرهم.

تالمذته: لقد روى عنه الكثير, ومنهم" الإمام 
وابن  اأن�ض, وم��سى بن عقبة ومات قبله,  مالك بن 
و�سعبة  وقا�ض,  بن  علقمة  بن  طلحة  بن  عمر  عمه 
واأب�  �سلمة,  بن  وحماد  وال�سفيانان,  الحجاج,  ابن 
زريع,  بن  ويزيد   « ال�سندي  نجيح   « المدني  مع�سر 
ومعاذ  جعفر,  ابن  واإ�سماعيل  �سلمان,  بن  ومعتمر 
ابن معاذ العنبري, واأب� بكر بن عيا�ض, ويحيى بن 
�سعيد القطان, وعبد الأعلى بن عبد الأعلى, و�سعيد 
ابن عامر, وعرعرة بن البرند, والن�سر بن �سميل, 
بن  حبيب  بن  عباد  بن  وعباد  �سليمان,  بن  وعبدة 
المهلب بن اأبي �سفرة, وعباد بن الع�ام, وخالد بن 
اأ�سامة, ويزيد بن  اأب�   « اأ�سامة  الحارث, وحماد بن 

هارون, ومحمد بن عبد اهلل الأن�ساري, وغيرهم.
المبحث الخام�س

) مكانته العلمية (
علمية  مكانة  ذا  كان  الليثي  الإم��ام  اأن  �سك  ل 
ومروياته  تالمذته  كثرة  من  يت�سح  وهذا  مرم�قة, 
عنده.  كانت  لأوهام  الح�سن  مرتبة  في  لكن حديثه 
قاله  ما  خال�سة  �ساأذكر  المبحث  ه��ذا  في  واإنني 
الإمام  لهذا  جلية  ال�س�رة  لنرى  فيه  المحدث�ن 

العلم.
�سعيد  بن  يحيى  �سمعت  المديني:  بن  علي  قال 
ومحمد �سالح  اأب��ي  بن  �سهيل  عن  و�سئل   القطان 
اأعلى  ابن عمرو بن علقمة, فقال: محمد بن عمرو 
بن عمرو كيف  ليحيى: محمد  قلت  قال علي:  منه, 
اأ�سدد,  بل  قلت ل,  ت�سّدد؟  اأو  العف�  تريد  قال  ؟  ه� 
قال لي�ض ه� ممن تريد, وكان يق�ل حدثنا اأ�سياخنا 
الرحمن بن حاطب, قال  �سلمة ويحيى بن عبد  اأب� 
يحيى و�ساألت مالكا عن محمد بن عمرو فقال فيه 
قال  حكيم  بن  اإ�سحاق  وق��ال  ل��ك,  قلت  مما  نح�ا 
�سالح  فرجل  عمرو  بن  واأما محمد  القطان:  يحيى 
بن  اإ�سحاق  وق��ال  للحديث.  النا�ض  باأحفظ  لي�ض 
محمد  عن  �سئل  اأن��ه  معين  بن  يحيى  عن  من�س�ر 
فقال:  يقدم؟  اأيهما  اإ�سحاق  بن  ومحمد  عمرو  ابن 
اأبي خيثمة �سئل  اأب� بكر بن  محمد بن عمرو, وقال 
يحيى بن معين عن محمد بن عمرو فقال: ما زال 
قال  ذل��ك؟  علة  وما  له  قيل  حديثه,  يتق�ن  النا�ض 
راأيه  من  بال�سيء  �سلمة  اأب��ي  عن  مرة  يحدث  كان 
اأبي  عن  �سلمة  اأب��ي  عن  اأخ��رى  م��رة  به  يحدث  ثم 
في  بق�ي  لي�ض  الج�زجاني:  اإبراهيم  وقال  هريرة. 
�سالح  حاتم:  اأب���  وق��ال  حديثه,  وي�ستهي  الحديث 
الحديث يكتب حديثه وه� �سيخ, وقال الن�سائي لي�ض 
به باأ�ض, وقال في م��سع اأخر ثقة, وقال ابن عدي: 
له حديث �سالح وقد حدث عنه جماعة من الثقات 
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بع�سهم  ويغرب  بن�سخة  عنه  ينفرد  منهم  واحد  كل 
على بع�ض ويروي عنه مالك غيَر حديث في الم�طاأ 
واأرج� اأنه ل باأ�ض به, وذكره ابن حبان في الثقات: 
عمرو  بن  محمد  الذهبي:  وق��ال  يخطئ  كان  وق��ال 
الح�سن  اأب�  ال�سدوق,  المحدث  الإمام  علقمة,  ابن 
اأبي �سلمة بن عبد الرحمن  الليثي المدني, �ساحب 
له  روى  ولقد  الح�سن.  ع��داد  في  وحديثه  وراويته, 
البخاري مقرونا باآخر, وروى له م�سلم متابعة. وه� 
ممن ي�ستهى حديثه. وروى اأحمد بن اأبي مريم عن 
لم  المبارك:  ابن  وق��ال  ثقة.  اأن��ه  معين:  بن  يحيى 
الحديث  كثير  كان  �سعد:  ابن  وق��ال  باأ�ض.  به  يكن 
التقريب:  في  حجر  ابن  الحافظ  وقال  ي�ست�سعف, 
�سدوق له اأوهام. وقال الذهبي في الم�قظة: ه� في 
�سلمة عن  اأبي  الح�سن من روايته عن  اأعلى مراتب 

اأبي هريرة)))(. 
خال�سة اأقوال النقاد: 

بناًء على ما ذكره المحدث�ن عن مكانته العلمية 
ن�ستطيع الق�ل اأن الإمام الليثي كان كثير الحديث, 
وقد روى عنه كبار اأئمة ال�ساأن مثل �سعبة وال�سفيانين 
مالك,  والإم��ام  هارون  بن  ويزيد  �سعيد  بن  ويحيى 
له  لكن  الن�سائي,  وكذلك  م��رة,  معين  اب��ن  ووثقه 
الح�سن,  درج��ة  اإل��ى  حديثه  اأنزلت  الأوه���ام  بع�ض 
الذهبي,  اأفاد  الح�سن كما  اأعلى درجات  بل ه� في 
في  ذك��ره  ع��دم  ع��دي  اب��ن  ينبغي على  ك��ان  ولذلك 
اأنه  واأرج���  ترجمته:  في  قال  اأنه  وخا�سة  ال�سعفاء 
ل باأ�ض به. وفي معر�ض حديثنا عن مروياته �سنرى 
ن�ن حديثه, كاأمثال  اأن كثيرًا من اأئمة الحديث يح�سِّ

الترمذي والهيثمي وغيرهما.
المبحث ال�ساد�س

) كتابة اأحاديثه (
وتابعي  التابعين  �سغار  ع�سر  اإمامنا  عا�ض  لقد 

تابعيهم وه� ع�سر تدوين ال�سنة وكتابتها, ولذلك ل 
غْرَو اأن تكتب وتدّون اأحاديث الإمام الليثي - رحمه 

اهلل تعالى - باأمر منه خ�سية اأن ُيكَذب عليه. 
كتابه  خطبة  في  ع��دي  اب��ن  الحافظ  اأورد  وق��د 
من  وه���  عيينة  اب��ن  �سفيان  ب��ه  اأف���اد  م��ا  ال��ك��ام��ل: 
ُثُكْم  تالمذة الليثي: َقاَل َلَنا ُمَحمد ْبُن َعْمرو: ل اأَُحدِّ

 .)(0( َحتَّى َتْكُتُب�ُه, اأََخاُف اأَْن َتْكِذُب�ا َعَليَّ
وق��د ح��دث عنه  اب��ن ع��دي في ترجمته:  وق��ال   
جماعة من الثقات كل واحد ينفرد عنه بن�سخة)))(. 
ابن  حماد   « ترجمة  في  حاتم  اأب��ي  ابن  ذكر  و   
الجعد »حدثنا اأبي حدثنا عمرو بن علي قال: كتبت 
ابن  بها  فاأتيت  الجعد  ابن  داود عن حماد  اأبي  عن 
كان  الجعد؟  بن  حماد  عن  تحدث  فقال:  المهدي, 
عنده ثالثة كتب عن محمد بن عمرو وليث وقتادة, 

فما كان يف�سل بع�سًا من بع�ض)))(.
ُزَرْيِع  ْبَن  َيِزيَد  اأن  العلل:  اأحمد في  الإمام  وذكر 
قرطا�ض  ِفي  َعْمرو  ابن  د  ُمَحمَّ كتاب  كتبت  َيُق�ُل: 
علمك  ا�ست�دع  اْلَقاِئل  َقاَل  َكَما  َوُهَ�  عامته,  َفذهب 
الدكت�ر  اأن  اإليه  الإ�سارة  تجدر  ومما  قرطا�سا)))(. 
النب�ي  الحديث  في  درا�سات   « كتابه  في  الأعظمي 
وعلى  عليه  نال  وال��ذي   ,(((  /(  » تدوينه  وتاريخ 
تحقيقه ل�سحيح ابن خزيمة وغيرها جائزة الملك 
الإ�سالمية  للدرا�سات  تعالى -  في�سل - رحمه اهلل 
�سحيح  من  الأول���ى  ال�سفحة  في  نف�سه  ذك��ر  كما 
ابن خزيمة. قد قام بتاريخ كتابة الحديث وتدوينه 
جامعًا لكتابة ال�سحابة والتابعين وتابعيهم والكتابة 
عنهم, وذكر في الباب الرابع في ف�سله الرابع وه�: 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  ع�سر  من  الحديث  »تقييد 
و�سلم اإلى منت�سف القرن الثاني الهجري على وجه 
التقريب« حيث �سمنه ما يتعلق بكتابة بع�ض �سغار 
واأو�سلهم  عنهم,  والكتابة  التابعين  واأتباع  التابعين 
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عمرو  بن  محمد   « منهم  وذكر  رجاًل.   )(((( اإلى 
الليثي برقم ))0)(.

الق�سم الثاني
مروياته من طريق �سيخه اأبي �سلمة بن 

عبد الرحمن في الكتب ال�ستة:
�شلى   ِ اللهَّ َر�ُشوَل  اأَنهَّ  ُهــَرْيــَرَة  ــى  ِب اأَ )َعــْن   -1
َغْيِر  االإَِمــاُم  َقاَل  اإَِذا  َقاَل:  و�شلم  عليه  الل 
الِّيَن َفُقوُلوا: اآِميَن.  وِب َعَلْيِهْم َواَل ال�شهَّ اْلَمْغ�شُ
َفاإِنهَُّه َمْن َواَفَق َقْوُلُه َقْوَل اْلَماَلِئَكِة ُغِفَر َلُه َما 

َم ِمْن َذْنِبِه (. َتَقدهَّ
من  له.  واللفظ  البخاري  الحديث: اأخرجه  تخريج 
اأَِبى  َعْن  َبْكٍر  اأَِبى  َمْ�َلى  �ُسَمىٍّ  َعْن  َماِلٍك  طريق 
اِلٍح ) ذك�ان( عنه به. وقال عقب الحديث بهذا  �سَ
�َسَلَمَة َعْن  اأَِبى  َعْن  َعْمٍرو  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َتاَبَعُه  الإ�سناد: 
و�سلم)))(,  عليه  اهلل  �سلى  ِبىِّ  النَّ َعِن  ُهَرْيَرَة  اأَِبى 
الجماعة,  دون  البخاري  بها  تفرد  المتابعة  وهذه 
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ومتابعته 
والبيهقي من  وابن خزيمة  والدارمي  اأحمد  و�سلها 
اأبي  عن  �سمي  رواية  نح�  عمرو  بن  محمد  طريق 
اأهل  ق�ل  ذلك  ف�افق  روايته:  في  وقال  �سالح. 

ال�سماء«)))(. 

َقاَل  عنه  الل  ر�شي  �َشِعيٍد  ِبـــى  اأَ ــْن  )َع  -2
ِ �شلى الل عليه و�شلم  اْعَتَكْفَنا َمَع َر�ُشوِل اللهَّ
ِع�ْشِريَن  ِبيَحَة  �شَ َكاَن  ا  َفَلمهَّ االأَْو�َشَط،  اْلَع�ْشَر 
الل  �شلى   ِ اللهَّ َر�ُشوُل  َفاأََتاَنا  َمَتاَعَنا  َنَقْلَنا 
َفْلَيْرِجْع  اْعَتَكَف  َكاَن  »َمْن  َقاَل  و�شلم،  عليه 
ْيُتِنى  ْيُت َهِذِه اللهَّْيَلَة، َوَراأَ نِّى َراأَ اإَِلى ُمْعَتَكِفِه َفاإِ
ا َرَجَع اإَِلى ُمْعَتَكِفِه،  اأَ�ْشُجُد ِفي َماٍء َوِطيٍن« َفَلمهَّ
َبَعَثُه  ــِذي  َفــَوالهَّ َفُمِطْرَنا  َماُء،  ال�شهَّ َوَهــاَجــِت 
َذِلَك  اآِخــِر  ِمــْن  َماُء  ال�شهَّ َهاَجِت  َلَقْد  ِباْلَحقِّ 
ْيُت  َراأَ َفَلَقْد  َعِري�ًشا،  اْلَم�ْشِجُد  َوَكــاَن  اْلَيْوِم، 

يِن(. َثَر اْلَماِء َوالطِّ ْرَنَبِتِه اأَ َعَلى اأَْنِفِه َواأَ
له,  واللفظ  البخاري  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
بن  الملك  )عبد  جريج  ابن  عن  �ُسْفَيان  طريق  من 
�سلمة  اأب��ي  عن  الأح���ل  �سليمان  عن  العزيز(  عبد 
َعْن  َعْمٍرو  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َوَحدَّ �سفيان  قال  به,  عنه 

اأَِبى �َسَلَمَة عنه به)))(.
ال�ستة,  م��ن  البقية  عند  لي�ض  �سفيان  وط��ري��ق 
ولذلك قال ابن حجر في الفتح: وقد اأخرجه اأحمد 
عمرو  ب��ن  محمد  ع��ن   » عيينة  ب��ن   « �سفيان  ع��ن 

به)))(.
3-)َعْن اأَِبى ُهَرْيَرَة ر�شي الل عنه َقاَل َقاَل 
»اْخَتَتَن  و�شلم  عليه  الل  �شلى   ِ اللهَّ َر�ُشوُل 
َثَماِنيَن �َشَنًة  اْبُن  َوْهَو  اَلُم  َعَلْيِه ال�شهَّ اإِْبَراِهيُم 

وِم ( ِباْلَقدُّ
له,  واللفظ  البخاري  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
َعِن  ذك���ان(  بن  اهلل  َناِد)عبد  الزِّ اأَِب��ى  طريق  من 
قال:  ب��ه.  هرمز(عنه  بن  الرحمن  )عبد  الأَْع���َرِج 

ُد ْبُن َعْمٍرو َعْن اأَِبى �َسَلَمَة( )))(. َوَرَواُه ُمَحمَّ
ورواية محمد بن عمرو لي�ست عند بقية الجماعة, 
ولذلك قال ابن حجر في ال�سرح: واأما رواية محمد 
هذا  من  م�سنده  في  يعلى  اأب���  ف��سلها  عمرو  اب��ن 

ال�جه)))(.

متفق�ن  م�سلم  رواة  ال��ن���وي:  ق��ال  والـــقـــدوم: 
خالف  فيها  ال��ب��خ��اري  ورواي����ات  تخفيفها,  على 
يقال  النجار  واآلة  قال�ا:  والتخفيف,  الت�سديد  بين 
 " ال��ق��دوم  واأم��ا  غير,  ل  " بالتخفيف  " ق��دوم  لها 
بالت�سديد, فهي مكان في ال�سام, وبالتخفيف تحتمل 
القرية والآلة, والأكثرون على التخفيف وعلى اإرادة 
الآلة)0)(. ورجح ابن حجر في الفتح: اأن المراد بها 

في الحديث الآلة)))(.
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مرويات
 االإمام

محمد بن 
عمرو الليثي 

عن �سيخه 
اأبي �سلمة

في الكتب 
ال�ستة 

)درا�سة 
حديثية(

اْبَن  �َشاأَْلُت  َقــاَل  َبْيِر  الزُّ ْبن  ُعــْرَوة  )عن   -4
َنَعُه  َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ِص اأَْخِبْرِنى ِباأَ�َشدِّ �َشْيٍء �شَ
ِبىِّ �شلى الل عليه و�شلم، َقاَل  اْلُم�ْشِرُكوَن ِبالنهَّ
ِفي  لِّى  ُي�شَ و�شلم  عليه  الل  �شلى  ِبيُّ  النهَّ َبْيَنا 
ُمَعْيٍط،  ِبى  اأَ ْبُن  ُعْقَبُة  اأَْقَبَل  اإِْذ  اْلَكْعَبِة  ِحْجِر 
َع َثْوَبُه ِفي ُعُنِقِه َفَخَنَقُه َخْنًقا �َشِديًدا،  َفَو�شَ
َفاأَْقَبَل اأَُبو َبْكٍر َحتهَّى اأََخَذ ِبَمْنِكِبِه َوَدَفَعُه َعِن 
َقاَل  {اأََتْقُتُلوَن  ِبيِّ �شلى الل عليه و�شلم،  النهَّ

.)((({ ُ َي اللهَّ َرُجاًل اأَْن َيُقوَل َربِّ
له,  واللفظ  البخاري  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
َثِنى  َحدَّ َقاَل  ْيِمىِّ  التَّ اإِْبَراِهيَم  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ طريق  من 
ُد ابن َعْمٍرو َعْن اأَِبى �َسَلَمَة  عروة به, قال: وقال ُمَحمَّ

َثِنى َعْمُرو ابن اْلَعا�ِض)))(. َحدَّ
ورواية محمد بن عمرو لي�ست عند بقية الجماعة, 
وقال ابن حجر في الفتح: و�سله البخاري في اأفعال 
العباد من طريقه, واأخرجه اأب� يعلى وابن حبان من 

وجه اآخر عن محمد بن عمرو)))(.
هذه  �س�ى  البخاري  �سحيح  ف��ي  ولي�ض  اأق����ل: 

الأحاديث الأربعة. روى له البخاري مقرونًا بغيره.
 ِ اللهَّ َر�ُشوُل  َقــاَل  َقــاَل  ُهَرْيَرَة  ِبــى  اأَ )َعــْن   -5
ل�شيء   ُ اللهَّ اأَِذَن  »َمــا  و�شلم  عليه  الل  �شلى 

َكاأََذِنِه ِلَنِبىٍّ َيَتَغنهَّى ِباْلُقْراآِن َيْجَهُر ِبِه«
تخريج الحديث: اأخرجه م�سلم واللفظ له, من 
به,  عنه  �َسَلَمَة  اأَِب��ي  َعْن  َكِثيٍر  اأَِب��ى  ْبِن  َيْحَيى  طريق 
ِد ْبِن َعْمٍرو  ومن طريق اإِ�ْسَماِعيل ْبن َجْعَفٍر َعْن ُمَحمَّ
ِبىِّ -�سلى اهلل  ِبى ُهَرْيَرَة َعِن النَّ َعْن اأَِبى �َسَلَمَة َعْن اأَ
َكِثيٍر«)))(,  اأَِب��ي  ْبِن  َيْحَيى  َحِديِث  و�سلم-ِمْثَل  عليه 

ومتابعته تفرد بها م�سلم دون الجماعة.
اِك ْبِن  حهَّ 6- )عن َفاِطَمَة ِبْنت َقْي�ٍص اأُْخَت ال�شهَّ
اْلَمْخُزوِمىهَّ  اْلُمِغيَرِة  ْبَن  َحْف�ِص  اأََبا  اأَنهَّ  َقْي�ٍص 
َلَها  َفَقاَل  اْلَيَمِن  اإَِلى  اْنَطَلَق  ُثمهَّ  َثاَلًثا  َطلهََّقَها 

اأَْهُلُه َلْي�َص َلِك َعَلْيَنا َنَفَقٌة. َفاْنَطَلَق َخاِلُد ْبُن 
ِ -�شلى الل  َر�ُشوَل اللهَّ َفاأََتْوا  َنَفٍر  ِفي  اْلَوِليِد 
اأََبا  اإِنهَّ  َفَقاُلوا  َمْيُموَنَة،  َبْيِت  ِفي  عليه و�شلم- 
َحْف�ٍص َطلهََّق اْمَراأََتُه َثاَلًثا َفَهْل َلَها ِمْن َنَفَقٍة؟ 
و�شلم-  عليه  الل  -�شلى   ِ اللهَّ َر�ُشوُل  َفَقاَل 
َلْيَها  ُة«. َواأَْر�َشَل اإِ »َلْي�َشْت َلَها َنَفَقٌة َوَعَلْيَها اْلِعدهَّ
ْن َتْنَتِقَل  »اأَْن اَل َت�ْشِبِقيِنى ِبَنْف�ِشِك«. َواأََمَرَها اأَ
�َشِريٍك  مهَّ  اأُ نهَّ  »اأَ اإَِلْيَها  اأَْر�َشَل  ُثمهَّ  �َشِريٍك  اأُمِّ  اإَِلى 
ُلوَن َفاْنَطِلِقى اإَِلى اْبِن  َياأِْتيَها اْلُمَهاِجُروَن االأَوهَّ
ِخَماَرِك  ْعِت  َو�شَ اإَِذا  َفاإِنهَِّك  االأَْعَمى  َمْكُتوٍم  اأُمِّ 
ُتَها  ِعدهَّ ْت  َم�شَ ا  َفَلمهَّ اإَِلْيِه  َفاْنَطَلَقْت  َيَرِك«.  َلْم 
و�شلم-  عليه  الل  -�شلى   ِ اللهَّ َر�ُشوُل  اأَْنَكَحَها 

اأُ�َشاَمَة ْبَن َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة.
له,  واللفظ  م�سلم  اأخرجه  الــحــديــث:  تخريج 
من طريق يحيى بن اأبي كثير اأخبرني اأب� �سلمة اأن 
من  متابعة  واأخ��رج  به.  اأخبرته  قي�ض  بنت  فاطمة 
طريق اإ�سماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن 
اأبي �سلمة بنح�ه » ومن طريق محمد بن ب�سر حدثنا 
ولفظه  بنح�ه.  �سلمة  اأب���  حدثنا  عمرو  بن  محمد 
ِعْنَد  ُكْنُت  َقاَلْت  ِكَتاًبا  ِفيَها  ِمْن  َذِل��َك  َكَتْبُت  َقاَل   «
اإَِلى  َفاأَْر�َسْلُت  َة  اْلَبتَّ َفَطلََّقِنى  َمْخُزوٍم  َبِنى  ِمْن  َرُجٍل 
�ا اْلَحِديَث ِبَمْعَنى َحِديِث  َفَقَة. َواْقَت�سُّ اأَْهِلِه اأَْبَتِغى النَّ
َيْحَيى ْبِن اأَِبى َكِثيٍر َعْن اأَِبى �َسَلَمَة. َغْيَر اأَنَّ ِفي َحِديِث 

. ِد ْبِن َعْمٍرو »َل َتُف�ِتيَنا ِبَنْف�ِسِك«)))( ُمَحمَّ
وهذه المتابعة اأخرجها اأب� داود بنح�ه من طريق 
اإ�سماعيل بن جعفر عنه به, َقاَلْت ُكْنُت ِعْنَد َرُجٍل ِمْن 
َة ُثمَّ �َساَق َنْحَ� َحِديِث َماِلٍك  َبِنى َمْخُزوٍم َفَطلََّقِنى اْلَبتَّ

َقاَل ِفيِه »َوَل َتُف�ِتيِنى ِبَنْف�ِسِك«)))(.

التعليق: ن�سير فيه اإلى اأن م�سلم بن الحجاج لم 
الحديثين  هذين  �س�ى  �سلمة  اأبي  عن  لليثي  يخرج 
�سي�خ  عن  اأح��ادي��ث  ثالثة  له  اأخ��رج  وق��د  متابعة, 
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اآخرين متابعة اأي�سًا)))(.
لهَّى  �شَ ِبيهَّ  النهَّ »اأَنهَّ  �ُشْعَبَة  ْبِن  اْلُمِغيَرِة  )َعِن   -7
اْلَمْذَهَب  ــَب  َذَه اإَِذا  ــاَن  َك َو�َشلهََّم  َعَلْيِه  الُل 

اأَْبَعَد(.
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
 , ِ ْبُن َم�ْسَلَمَة ْبِن َقْعَنٍب اْلَقْعَنِبيُّ َثَنا َعْبُد اهللَّ قال: َحدَّ
ٍد  ُمَحمَّ َعْن  ٍد,  ُمَحمَّ اْبَن  َيْعِني  اْلَعِزيِز  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ

َيْعِني اْبَن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, عنه به)))(.
َقِفّي, َعْن  اِب الثَّ والترمذي: من طريق َعْبد اْلَ�هَّ
ْبِن  اْلُمِغيَرِة  ق�ل  من  وعنده  به,  َعْمٍرو  ْب��ِن  ِد  ُمَحمَّ
َو�َسلََّم  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ ِبيِّ  النَّ َمَع  ُكْنُت  َقاَل:  �ُسْعَبَة, 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َحاَجَتُه,  لَّى اهللَّ ِبيُّ �سَ َتى النَّ ِفي �َسَفٍر, َفاأَ
ْحَمِن ْبِن  َفاأَْبَعَد ِفي اْلَمْذَهِب, َوِفي اْلَباِب َعْن َعْبِد الرَّ
ِبي َقَتاَدَة, َوَجاِبٍر, َوَيْحَيى ْبِن ُعَبْيٍد, َعْن  اأَِبي ُقَراٍد, َواأَ
ا�ٍض, َوِباَلِل ْبِن اْلَحاِرِث.  ِبي ُم��َسى, َواْبِن َعبَّ اأَِبيِه, َواأَ

ِحيٌح)0)(. َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن �سَ
ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  اإِ�ْسَماِعيل,  طريق  من  والن�سائي: 
َفَذَهَب  َق��اَل:  اْلُمِغيَرِة,  ق�ل  من  بزيادة  به,  َعْمٍرو 
�ٍء,  ِلَحاَجِتِه َوُهَ� ِفي َبْع�ِض اأَ�ْسَفاِرِه َفَقاَل: »اْئِتِني ِبَ��سُ
َقاَل  ْيِن«  اْلُخفَّ َعَلى  َوَم�َسَح  اأَ  َفَتَ��سَّ �ٍء,  ِبَ��سُ َفاأََتْيُتُه 
َكِثيٍر  اأَِب���ي  ْب��ِن  َجْعَفِر  اْب��ُن  ُه��َ�  اإِ�ْسَماِعيُل  ْيُخ:  ال�سَّ

اْلَقاِرُئ)))(.
َعْن  َة,  ُعَليَّ ْبن  اإِ�ْسَماِعيل  طريق  من  ماجة:  وابن 

ِد ْبِن َعْمٍرو به بمثل رواية اأبي داود)))(. ُمَحمَّ
لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ َر�ُشوَل  نهَّ  اأَ ُهَرْيَرَة،  اأَِبــي  َعْن   (  -8
 ِ اللهَّ اإَِماَء  َتْمَنُعوا  »اَل  َقاَل:  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه  الُل 

، َوَلِكْن ِلَيْخُرْجَن َوُهنهَّ َتِفاَلٌت« ِ َم�َشاِجَد اللهَّ
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
بن  اٌد)  َحمَّ َثَنا  َحدَّ اإِ�ْسَماِعيَل  ْبُن  ُم��َسى  َثَنا  َحدَّ قال: 
عنه  �َسَلَمَة  اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  �سلمة(, 

الجماعة,  عن  الإ�سناد  بهذا  داود  اأب�  تفرد  ب��ه)))(. 
وابن  َداُوَد  ِب��ي  اأَ ِعْنَد  َوُه��َ�  حجر:  ابن  الحافظ  قال 
اِة  ُخَزْيَمة من َحِديث اأبي ُهَرْيَرة. وتفالت:ِبَفْتِح اْلُمَثنَّ
َتِفَلٌة  ٌة  اْمَراأَ َوُيَقاُل:  َباٍت,  ُمَتَطيِّ َغْيَر  اأَْي  اْلَفاِء  َوَك�ْسِر 
في  اأ�سله  والحديث  ي��ِح)))(.  ال��رِّ َرَة  ُمَتَغيِّ َكاَنْت  اإَِذا 

ال�سحيحين بمثل اأوله من حديث ابن عمر)))(.

َر�ُشوَل  �َشِمْعُت  َقــاَل:  ُهَرْيَرَة،  اأََبــي  عن   (  -9
لهَّى الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم َيُقوُل: »اإَِذا اأُِقيَمِت  ِ �شَ اللهَّ
َتْم�ُشوَن،  َواأُْتوَها  َت�ْشَعْوَن،  َتاأُْتوَها  َفاَل  اَلُة  ال�شهَّ
َوَما  لُّوا،  َف�شَ اأَْدَرْكُتْم  َفَما  ِكيَنُة  ال�شهَّ َوَعَلْيُكُم 

وا«. َفاَتُكْم َفاأَِتمُّ
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
)بن  َعْنَب�َسُة  َثَنا  َحدَّ اِلٍح,  �سَ ْبُن  اأَْحَمُد  َثَنا  َحدَّ قال: 
خالد(, اأَْخَبَرِني ُي�ُن�ُض ) بن يزيد الأيلي(, َعِن اْبِن 
�ِسَهاٍب ) محمد بن م�سلم الزهري(, اأَْخَبَرِني �َسِعيُد 

ْحَمِن, عنه به. ِب, َواأَُب��َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ اْبُن اْلُم�َسيِّ
اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َوَقاَل  َداُوَد:  اأَُب�  َقاَل   
َعِن  َرِبيَعَة,  اْب��ُن  َوَجْعَفُر  ُه��َرْي��َرَة,  اأَِب��ي  َع��ْن  �َسَلَمَة, 
�ا«, َواْبُن َم�ْسُع�ٍد, َعِن  ِتمُّ اْلأَْعَرِج, َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة: »َفاأَ
َعِن  َواأََن�ٌض,  َواأَُب�َقَتاَدَة,  َو�َسلََّم,  َعَلْيِه  لَّى اهلُل  ِبيِّ �سَ النَّ
�ا«)))(. لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم ُكلُُّهْم َقاُل�ا: »َفاأَِتمُّ ِبيِّ �سَ النَّ
ورواية محمد ابن عمرو لم يخرجها اأحد من ال�ستة 
�س�ى اأبي داود معلقا, وهي عند البيهقي من طريق 
به.ولفظه«  عمرو  بن  محمد  اأنباأ  �سميل  بن  الن�سر 
اأَْدَرْكُتْم  َفَما  ِكيَنِة  ِبال�سَّ َفَعَلْيُكْم  اَلِة  ِبال�سَّ َب  ُث���ِّ اإَِذا 
في  اأ�سله  والحديث  �ا«)))(  َفاأَِتمُّ َفاَتُكْم  َوَما  لُّ�ا  َف�سَ

ال�سحيحين بنح�ه عن اأبي هريرة)))(.
اأََناُم  »ُكْنُت  َقاَلْت:  اأَنهََّها  َعاِئ�َشَة،  َعْن   (  -10
لهَّى الُل  ِ �شَ ٌة ِفي ِقْبَلِة َر�ُشوِل اللهَّ َواأََنا ُمْعَتِر�شَ
الُل  لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ َر�ُشوُل  لِّي  َفُي�شَ َو�َشلهََّم،  َعَلْيِه 
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مرويات
 االإمام

محمد بن 
عمرو الليثي 

عن �سيخه 
اأبي �سلمة

في الكتب 
ال�ستة 

)درا�سة 
حديثية(

َراَد اأَْن ُيوِتَر« َزاَد  َذا اأَ َعَلْيِه َو�َشلهََّم َواأََنا اأََماَمُه اإِ
ْي« َفَقا َفَقاَل: »َتَنحهَّ ُعْثَماُن: »َغَمَزِني« ُثمهَّ اتهَّ

له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ �َسْيَبَة,  اأَِب��ي  ْبُن  ُعْثَماُن  َثَنا  َحدَّ قال: 
عبد   ( اْلَقْعَنِبيُّ َثَنا  وَحدَّ َداُوَد:  اأَُب�  َقاَل  ح  ِب�ْسٍر,  اْبُن 
اْبَن  َيْعِني  اْلَعِزيِز  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ م�سلمة(,  بن  اهلل 
َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن   - َلْفُظُه  َوَهَذا   - ٍد  ُمَحمَّ
اأب�  به  الليثي تفرد  واإ�سناد  به)))(.  �َسَلَمَة, عنها  اأَِبي 
داود عن الجماعة, وحديثه اأخرجه ال�سيخان عنها 

بنح�ه)0)(.
لهَّى الُل  ِبيِّ �شَ اأَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النهَّ 11- ) َعْن 
َفَقاَل  َيْذُكْر،  َلْم  ِة  اْلِق�شهَّ ِبَهِذِه  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه 
َوِلُعَمَر:  �َشْيًئا«،  ْوِتَك  �شَ ِمْن  »اْرَفْع  َبْكٍر:  اِلأَِبي 
ِباَلُل  َيا  �َشِمْعُتَك  َوَقْد  َزاَد:  �َشْيًئا«،  »اْخِف�ْص 
وَرِة،  وَرِة، َوِمْن َهِذِه ال�شُّ َواأَْنَت َتْقَراأُ ِمْن َهِذِه ال�شُّ
ُه اإَِلى  ُ َتَعاَلى َبْع�شَ ٌب َيْجَمُع اللهَّ َقاَل: َكاَلٌم َطيِّ
 « َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ ِبيُّ  النهَّ َفَقاَل  َبْع�ٍص، 

اَب( ُكلُُّكْم َقْد اأَ�شَ
تخريج الحديث:

ُب�  اأَ َثَنا  َحدَّ ق��ال:  له,  واللفظ  داود  اأب���  اأخرجه 
َثَنا اأَ�ْسَباُط  , َحدَّ اِزيُّ ْيِن)عبد اهلل( ْبُن َيْحَيى الرَّ ُح�سَ
�َسَلَمَة,  اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  ٍد,  ُمَحمَّ اْبُن 

عنه به)))(.
باإ�سناده عن الجماعة, والحديث  اأب� داود  تفرد 
�ساهد  وله  ثقات.  رجاله  وبقية  الليثي.  لأجل  ح�سن 
عند اأبي داود اأورده قبله من حديث اأبي قتادة بنح�ه 
دون ق�له » وقد �سمعتك يا بالل..« قال الن�وي: رواه 
اأب� داود باإ�سناد �سحيح, ورواه اأي�سا باإ�سناد �سحيح 

من رواية اأبي هريرة)))(.
اأَنهَّ   « َعْنَها،   ُ اللهَّ َي  َر�شِ َعاِئ�َشَة  َعــْن   (  -12
لِّي  ُي�شَ َكاَن  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ  ِ َر�ُشوَل اللهَّ

ِمَن اللهَّْيِل َثاَلَث َع�ْشَرَة َرْكَعًة، ُيوِتُر ِبِت�ْشٍع - اأَْو 
َجاِل�ٌص،  َوُهَو  َرْكَعَتْيِن  لِّي  َوُي�شَ  - َقاَلْت:  َكَما 

َوَرْكَعَتِي اْلَفْجِر َبْيَن ااْلأََذاِن َوااْلإَِقاَمِة(.
تخريج الحديث:

َثَنا ُم��َسى  اأب� داود واللفظ له, قال: َحدَّ اأخرجه 
�َسَلَمَة,  اْبَن  َيْعِني  اٌد  َحمَّ َثَنا  َحدَّ اإِ�ْسَماِعيَل,  اْبَن  َيْعِني 
ْحَمِن  ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ َعْن ُمَحمَّ
عنها به)))(. تفرد اأب� داود بهذا الإ�سناد دون البقية, 
اأبي  وقد اأخرج م�سلم بنح�ها من طريق يحيى عن 

�سلمة عنها به)))(.

لهَّى  �شَ ِبيهَّ  النهَّ ِبِه  َيْبُلُغ  ُهَرْيَرَة،  اأَِبي  )َعْن   -13
اإِيَماًنا  اَن  َرَم�شَ اَم  �شَ »َمْن  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل 
َوَمْن  َذْنِبِه،  ِمْن  َم  َتَقدهَّ َما  َلُه  ُغِفَر  َواْحِت�َشاًبا، 
َلْيَلَة اْلَقْدِر اإِيَماًنا َواْحِت�َشاًبا، ُغِفَر َلُه َما  َقاَم 

َم ِمْن َذْنِبِه«. َتَقدهَّ
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
َثَنا َمْخَلُد ْبُن َخاِلٍد, َواْبُن اأَِبي َخَلٍف )محمد  قال: َحدَّ
َعِن  �ُسْفَياُن,  َثَنا  َحدَّ َق��اَل:  اْلَمْعَنى,  اأح��م��د(,  اب��ن 
, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة عنه به, َقاَل اأَُب� َداُوَد: َوَكَذا  ْهِريِّ الزُّ
ُد ْبُن  َرَواُه َيْحَيى ْبُن اأَِبي َكِثيٍر, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, َوُمَحمَّ

َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة)))(.

َعْن  َوالُمَحاِرِبّي,  َعْبَدة,  طريق  من  والترمذي   
�َسَلَمَة به بزيادة »وقامه«  اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ
عقب ق�له » من �سام رم�سان » ثم قال » َهَذا َحِديٌث 

ِحيٌح)))(.  �سَ
ِد  د ْبن ِب�ْسٍر, َعْن ُمَحمَّ وابن ماجة من طريق ُمَحمَّ

اْبِن َعْمٍرو, بمثل الترمذي بجزئه الأول)))(.
 ِ 14- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
لهَّى الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم: »ُت�ْشَتاأَْمُر اْلَيِتيَمُة ِفي  �شَ
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َفاَل  اأََبْت  َواإِْن  اإِْذُنَها،  َفُهَو  �َشَكَتْت  ْن  َفاإِ َنْف�ِشَها، 
َجَواَز َعَلْيَها«.

له,  واللفظ  داود  اأب���  الحديث:اأخرجه  تخريج 
َثَنا  َحدَّ ح�سين(,  بن  ف�سيل  َكاِمٍل)  اأَُب�  َثَنا  َحدَّ قال: 
َثَنا ُم��َسى ْبُن اإِ�ْسَماِعيَل,  َيِزيُد َيْعِني اْبَن ُزَرْيٍع, ح وَحدَّ
ُد  ُمَحمَّ َثِني  َحدَّ اْلَمْعَنى,  �سلمة(  )ابن  اٌد  َحمَّ َثَنا  َحدَّ
اأب� داود:  به, قال  �َسَلَمَة عنه  اأَُب�  َثَنا  َحدَّ َعْمٍرو,  اْبُن 
َواْلإِْخَباُر ِفي َحِديِث َيِزيَد. َقاَل اأَُب� َداُوَد: َوَكَذِلَك َرَواُه 
َعْن  ُمَعاٍذ,  ْبُن  ُوُمَعاُذ  اَن,  َحيَّ ْبُن  �ُسَلْيَماُن  َخاِلٍد  اأَُب� 

ِد ْبِن َعْمٍرو)))(. ُمَحمَّ
ٍد, َعْن  والترمذي من طريق َعْبد الَعِزيِز ْبن ُمَحمَّ
ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, عنه به, قال: َوِفي  ُمَحمَّ
َوَعاِئ�َسَة »َحِديُث  ُعَمَر,  َواْبِن  ُم��َسى,  اأَِبي  َعْن  الَباب 

اأَِبي ُهَرْيَرَة َحِديٌث َح�َسٌن«)))(.

اْلَحِديِث  ِبَهَذا  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن   (  -15
ِباإِ�ْصَناِدِه َزاَد ِفيِه َقاَل: »َفاإِْن َبَكْت اأَْو �َصَكَتْت«. تخريج 
َثَنا  َحدَّ قال:  له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث: 
اهلل(,  عبد  اإِْدِري�َض)  اْبُن  َثَنا  َحدَّ اْلَعاَلِء,  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ
ِبَمْحُف�ٍظ  َبَكْت  َوَلْي�َض  َداُوَد:  اأَُب�  َقاَل  َبَكْت  َزاَد  به.  عنه 
ِمْن  ْو  اأَ اإِْدِري�َض  اْبِن  ِمْن  اْلَ�ْهُم  اْلَحِديِث,  ِفي  َوْهٌم  َوُهَ� 
ِد ْبِن اْلَعاَلِء. َقاَل اأَُب� َداُوَد: َوَرَواُه اأَُب� َعْمٍرو َذْكَ�اُن,  ُمَحمَّ
اأَْن  اإِنَّ اْلِبْكَر َت�ْسَتِحي   , ِ َيا َر�ُس�َل اهللَّ َعْن َعاِئ�َسَة, َقاَلْت: 

َتَتَكلََّم؟ َقاَل: »�ُسَكاُتَها اإِْقَراُرَها«)0)(.

َحَجَم  ِهْنٍد،  اأََبــا  نهَّ  اأَ ُهَرْيَرَة،  اأَِبــي  )َعْن   -16
اْلَياُفوِخ،  ِفي  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ ِبيهَّ  النهَّ
َبِني  »َيا  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ ِبيُّ  النهَّ َفَقاَل 
َلْيِه« َوَقاَل:  َة اأَْنِكُحوا اأََبا ِهْنٍد َواأَْنِكُحوا اإِ َبَيا�شَ
َخْيٌر  ِبــِه  َتـــَداُووَن  ا  ِممهَّ �َشْيٍء  ِفي  َكــاَن  »َواإِْن 

َفاْلِحَجاَمُة«.
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
اٌد)بن  َثَنا َحمَّ َثَنا َعْبُد اْلَ�اِحِد ْبُن ِغَياٍث, َحدَّ قال: َحدَّ

ُد ْبُن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, عنه  َثَنا ُمَحمَّ �سلمة(, َحدَّ
َثَنا  َحدَّ �ْسَماِعيَل,  اإِ ْبُن  ُم��َسى  َثَنا  َحدَّ وقال:  ب��ه)))(. 
اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  �سلمة(,  اٌد)بن  َحمَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه  ِ �سَ �َسَلَمَة, َعْن اأَِبي ُهَرْيِرَة, اأَنَّ َر�ُس�َل اهللَّ
َخْيٌر  ِبِه  َتَداَوْيُتْم  ا  ِممَّ �َسْيٍء  ِفي  َكاَن  »اإِْن  َقاَل:  َو�َسلََّم 

َفاْلِحَجاَمُة«)))(.
َعْنه به  �َسَلَمَة,  ْبن  اد  َحمَّ وابن ماجة: من طريق 
ح�سن  اإ�سناده  والحديث  الثانية«)))(.  روايته  بمثل 
روايته  بنح�  ال�سحيح  في  �ساهد  وله  الليثي,  لأجل 

الثانية)))(.
 ِ 17- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
اأََحُدُكُم  �َشِمَع  »اإَِذا  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ
َحتهَّى  ْعُه  َي�شَ َفاَل  َيــِدِه،  َعَلى  َوااْلإَِنــاُء  َداَء  النِّ

َي َحاَجَتُه ِمْنُه« َيْق�شِ
تخريج الحديث:

َعْبُد  َثَنا  َحدَّ قال:  له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه 
َعْن  �سلمة(,  اٌد)بن  َحمَّ َثَنا  َحدَّ اٍد,  َحمَّ ْبُن  اْلأَْع��َل��ى 
اأَِبي �َسَلَمَة, عنه به)))(.  تفرد  ْبِن َعْمٍرو, َعْن  ِد  ُمَحمَّ
واإ�سناده  ومتنًا,  �سندًا  ال�ستة  دون  بروايته  داود  اأب� 

ح�سن لأجل الليثي,وباقي رجاله رجال ال�سحيح.
به,  حماد  طريق  م��ن  بمثله  الحاكم  واأخ��رج��ه 

و�سححه على �سرط م�سلم ووافقه الذهبي)))(.

النداء(  اأحــدكــم  �صمع  )اإذا  بق�له:  والمق�س�د 
اأي: الأذان لل�سبح وه� يريد ال�س�م, وق�له: )حتى 
يق�سي حاجته( باأن ي�سرب منه كفايته ما لم يتحقق 

طل�ع الفجر اأو يظنه يقرب منه)))(.
لهَّى الُل  ِبيِّ �شَ اأَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النهَّ 18- ) َعْن 
َما  َظاِهًرا  يُن  الدِّ َيَزاُل  »اَل  َقاَل:  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه 
اَرى  �شَ َوالنهَّ اْلَيُهوَد،  اِلأَنهَّ  اْلِفْطَر،  ا�ُص  النهَّ َل  َعجهَّ

ُروَن« ُيوؤَخِّ
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مرويات
 االإمام

محمد بن 
عمرو الليثي 

عن �سيخه 
اأبي �سلمة

في الكتب 
ال�ستة 

)درا�سة 
حديثية(

له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
َخاِلٍد)بن عبد اهلل  َعْن  َة,  َبِقيَّ ْبُن  َوْهُب  َثَنا  َحدَّ قال: 
اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  اْبَن  َيْعِني  ٍد  ُمَحمَّ َعْن  ال�ا�سطي(, 

�َسَلَمَة عنه به)))(.
َعْن  ِب�ْسٍر,  ْب��ن  د  ُمَحمَّ طريق  من  ماجة:  واب��ن 
ِد ْبِن َعْمٍرو, عنه به بقريب منه ولفظه »َل َيَزاُل  ُمَحمَّ
َفاإِنَّ  اْلِفْطَر؛  ُل�ا  َعجِّ اْلِفْطَر,  ُل�ا  َعجَّ َما  ِبَخْيٍر  ا�ُض  النَّ

ُروَن«)))(. اْلَيُه�َد ُي�ؤَخِّ
واإ�سناده عند اأبي داود ح�سن لأجل الليثي, وباقي 
وله �ساهد في ال�سحيحين من رواية  رجاله ثقات, 
َما  ِبَخْيٍر  ا�ُض  النَّ َي��َزاُل  »َل   « ولفظه  �سعد,  بن  �سهل 

ُل�ا الِفْطَر«)0)(. َعجَّ
لهَّى الُل َعَلْيِه  ِبيِّ �شَ 19- ) َعْن َعاِئ�َشَة، َزْوِج النهَّ
لهَّى الُل  ِ �شَ َو�َشلهََّم، اأَنهََّها َقاَلْت: " َكاَن َر�ُشوُل اللهَّ
ُيْفِطُر،  اَل  َنُقوَل:  َحتهَّى  وُم  َي�شُ َو�َشلهََّم  َعَلْيِه 
ــُت  ْي َراأَ َوَمــا  وُم،  َي�شُ اَل  َنُقوَل:  َحتهَّى  َوُيْفِطُر 
ا�ْشَتْكَمَل  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ َر�ُشوَل 
ِفي  ْيُتُه  َراأَ َوَما  اَن،  َرَم�شَ اإِالهَّ  َقطُّ  �َشْهٍر  َياَم  �شِ

َياًما ِمْنُه ِفي �َشْعَباَن ". �َشْهٍر اأَْكَثَر �شِ
تخريج الحديث

َعْبُد  َثَنا  َحدَّ قال:  له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه 
ِر )�سالم �سْ اأَِبي النَّ ْبُن َم�ْسَلَمَة, َعْن َماِلٍك, َعْن   ِ  اهللَّ

اأَِبي  َعْن   , ِ اهللَّ ُعَبْيِد  ْبِن  ُعَمَر  َمْ�َلى  اأمية(,  اأبي  ابن 
اإِ�ْسَماِعيَل,  ْبُن  ُم��َسى  َثَنا  َحدَّ وقال:  به,  عنها  �َسَلَمَة 
ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن  اٌد)بن �سلمة(, َعْن ُمَحمَّ َثَنا َحمَّ َحدَّ
اهلُل  لَّى  �سَ ِبيِّ  النَّ َعِن  ُهَرْيَرَة,  ِب��ي  اأَ َعْن  �َسَلَمَة,  اأَِب��ي 
�ُمُه اإِلَّ َقِلياًل َبْل َكاَن  َعَلْيِه َو�َسلََّم ِبَمْعَناُه َزاَد" َكاَن َي�سُ

�ُمُه ُكلَُّه")))(. َي�سُ
بن  َعْبَدة)  داود من طريق  اأبي  بمثل  والترمذي 
اأَُب�  َقاَل  بذلك.  َعْمٍرو عنه  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  �سليمان( 
َهَذا  َواِحٍد  َوَغْيُر  ِر  �سْ النَّ ُب�  اأَ �َساِلٌم  َرَوى  َوَقْد  ِعي�َسى 

ِد  اْلَحِديَث َعْن اأَِبى �َسَلَمَة َعْن َعاِئ�َسَة َنْحَ� ِرَواَيِة ُمَحمَّ
لأجله,  رواي��ة ح�سنة  الليثي  َع��ْم��ٍرو)))(. ورواي��ة  اْب��ِن 
يحيى عن  تابعه  فقد  ال�سحيحين,  في  متابعة  ولها 
َيُكِن  َل��ْم  َقاَلْت   « ولفظه  البخاري,  عند  �سلمة  اأب��ي 
اأَْكَثَر  �ُم �َسْهًرا  ِبيُّ - �سلى اهلل عليه و�سلم - َي�سُ النَّ

�ُم �َسْعَباَن ُكلَُّه)))(. ُه َكاَن َي�سُ نَّ ِمْن �َسْعَباَن, َفاإِ
وتابعه عبد اهلل بن اأبي لبيد عند م�سلم, ولفظه« 
َوُيْفِطُر  اَم.  �سَ َقْد  َنُق�َل  َحتَّى  �ُم  َي�سُ َكاَن   « فقالت 
َقطُّ  �َسْهٍر  ِمْن  اِئًما  اأََرُه �سَ َوَلْم  اأَْفَطَر.  َقْد  َنُق�َل  َحتَّى 
�ُم �َسْعَباَن ُكلَُّه  َياِمِه ِمْن �َسْعَباَن َكاَن َي�سُ اأَْكَثَر ِمْن �سِ

لَّ َقِلياًل)))(. �ُم �َسْعَباَن اإِ َكاَن َي�سُ
ابَن  َعــْمــَرو  اأَْن   « ــَرَة،  ــَرْي ُه ِبــي  اأَ َعــْن   (  -20
اأَْن  َفَكِرَه  ِة،  اْلَجاِهِليهَّ ِفي  ِرًبا  َلُه  َكاَن  اأَُقْي�ٍص، 
َفَقاَل:  اأُُحٍد،  َيْوُم  َفَجاَء  َياأُْخَذُه،  َحتهَّى  ُي�ْشِلَم 
ي؟ َقاُلوا ِباأُُحٍد، َقاَل: اأَْيَن ُفاَلٌن؟  اأَْيَن َبُنو َعمِّ
ُحٍد،  ْيَن ُفاَلٌن؟ َقاُلوا: ِباأُ َقاُلوا ِباأُُحٍد، َقاَل: َفاأَ
َه ِقَبَلُهْم،  َمَتُه َوَرِكَب َفَر�َشُه، ُثمهَّ َتَوجهَّ َفَلِب�َص اَلأْ
ا َيا َعْمُرو،  ا َراآُه اْلُم�ْشِلُموَن، َقاُلوا: اإَِلْيَك َعنهَّ َفَلمهَّ
َقاَل: اإِنِّي َقْد اآَمْنُت، َفَقاَتَل َحتهَّى ُجِرَح، َفُحِمَل 
اإَِلى اأَْهِلِه َجِريًحا، َفَجاَءُه �َشْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َفَقاَل 
ْم  ًبا َلُهْم اأَ ًة ِلَقْوِمَك، اأَْو َغ�شَ اِلأُْخِتِه: �َشِليِه َحِميهَّ
َوِلَر�ُشوِلِه،   ِ لِلهَّ ًبا  َغ�شَ َبْل  َفَقاَل:  ؟  ِ لِلهَّ ًبا  َغ�شَ

اَلًة « ِ �شَ لهَّى لِلهَّ َة، َوَما �شَ َفَماَت َفَدَخَل اْلَجنهَّ
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
اٌد)بن  َحمَّ َثَنا  َحدَّ اإِ�ْسَماِعيَل,  ْبُن  ُم��َسى  َثَنا  َحدَّ قال: 
�َسَلَمَة,  اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اأَْخَبَرَنا  �سلمة(, 

. عنه به)))(
ال�ستة,  عن  ومتنا  �سندا  بروايته  داود  اأب�  تفرد 
لها حكم  الليثي, وهي م�ق�فة  لأجل  وروايته ح�سنة 
به,  م��سى  طريق  من  الحاكم  المرف�ع,واأخرجها 

و�سححه من �سرط م�سلم ووافقه الذهبي)))(.
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 " اأَُقْي�ض  بن  "عمرو  اأن  اإلى  فيه  ن�سير  التعليق: 
وقي�ض  بن  ثابت  بن  عمرو  وه�:  جده.  اإلى  من�س�با 
بن  حذيفة  اأخت  واأم��ه  " الأ�سهلي,  " اأقي�ض  ويقال 
وقال  باأحد.  وا�ست�سهد  اأ�سيرم  يلقب  وكان  اليمان, 
اإنه  هريرة-  اأبي  عن  باإ�سناده  اإ�سحاق:  بن  محّمد 
كان يق�ل: حدث�ني عن رجل دخل الجنة ولم ي�سّل 
�سالة قط, فاإذا لم يعرفه النا�ض ي�ساأل�نه من ه�؟ 
فيق�ل: ه� اأ�سيرم بني عبد الأ�سهل: عمرو بن ثابت 
اأقي�ض, قال الح�سين: فقلت لمحم�د بن لبيد:  ابن 
الإ�سالم  ياأبى  كان  قال:  الأ�سيرم؟  �ساأن  كان  كيف 
اهللَّ  ر�س�ل  وخ��رج  اأح��د  ي���م  ك��ان  فلما  ق�مه,  على 
ثم  فاأ�سلم,  الإ�سالم  له  بدا  و�سّلم  عليه  اهللَّ  �سلى 
اأخذ �سيفه حتى اأتى الق�م, فدخل في عر�ض النا�ض, 
اأثبتته الجراحة, فبينما رجال من عبد  فقاتل حتى 
به,  هم  اإذا  المعركة  في  قتالهم  يلتم�س�ن  الأ�سهل 
اإّن هذا الأ�سيرم, فما جاء به؟ لقد تركناه  فقال�ا: 
فقال�ا  به؟  ما جاء  ف�ساأل�ه  الأمر,  لهذا  لمنكر  واإنه 
له: ما جاء بك يا عمرو؟ اأحدبًا على ق�مك اأم رغبة 
فاآمنت  الإ�سالم,  في  رغبة  بل  فقال:  الإ�سالم؟  في 
باهللَّ ور�س�له, فاأ�سلمت, واأخذت �سيفي, وقاتلت مع 
ر�س�ل اهللَّ حتى اأ�سابني ما اأ�سابني, ثم لم يلبث اأن 
مات في اأيديهم. فذكره لر�س�ل اهللَّ �سلى اهللَّ عليه 

و�سّلم فقال: »اإّنه لمن اأهل الجّنة«.
رواه  اإ�سناد ح�سن  ابن حجر: هذا  الحافظ  قال 
وجه  من  وقع  وقد  اإ�سحاق.  ابن  طريق  من  جماعة 
الإ�سالم,  عن  منا�سلته  �سبب  هريرة  اأبي  عن  اآخر 
فروى اأب� داود من وجه اآخر والحاكم وغيرهما, من 
طريق حماد بن �سلمة, عن محمد بن عمرو, وذكره 

ثم قال ابن حجر:هذا اإ�سناد ح�سن)))(.

النبي �سلى اهلل عليه  اأن  لنا  وبناء عليه: يتبين 
و�سلم ه� الذي ب�سره بالجنة, وحكم رواية اأبي داود 

الرفع.

َقاَل:   ، َلِميِّ ال�شُّ اْلَحَكِم  ْبِن  ُمَعاِوَيَة  21-)َعْن 
َكْكُتَها  �شَ ِلي  َجــاِرَيــٌة   ، ِ اللهَّ ــوَل  َر�ــشُ َيا  ُقْلُت: 
لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ ــوُل  َر�ــشُ َعَليهَّ  ــَك  َذِل َم  َفَعظهَّ ًة،  كهَّ �شَ
َقاَل:  اأُْعِتُقَها؟  اأََفاَل  َفُقْلُت:  َو�َشلهََّم،  َعَلْيِه  الُل 
ْيَن  »اأَ َقــاَل:  ِبَها،  َفِجْئُت  َقــاَل:  ِبَها«،  »اْئِتِني 
اأََنا؟«  »َمْن  َقاَل:  َماِء،  ال�شهَّ ِفي  َقاَلْت:  ؟«  ُ اللهَّ
َفاإِنهََّها  »اأَْعِتْقَها  َقاَل:   ، ِ اللهَّ َر�ُشوُل  اأَْنَت  َقاَلْت: 

ُموؤِْمَنٌة« 
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
ِبي  اأَ ْبِن  ِه��اَلِل  َعْن  َكِثيٍر,  اأَِب��ي  ْبن  َيْحَيى  طريق  من 

َمْيُم�َنَة, َعْن َعَطاِء ْبِن َي�َساٍر,عنه به.
اٌد  َثَنا َحمَّ اإِ�ْسَماِعيَل, َحدَّ ْبُن  َثَنا ُم��َسى  وقال: َحدَّ
ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة,  )ابن �سلمة(, َعْن ُمَحمَّ
َرَقَبًة  َعْنَها  َيْعِتَق  ْن  اأَ ْتُه  اأَْو�سَ ��ُه  مَّ اأُ نَّ  اأَ ِريِد  ال�سَّ َع��ِن 
َفَقاَل:  َو�َسلََّم,  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ ِبيَّ  النَّ َتى  َفاأَ ُم�ؤِْمَنًة 
َرَقَبًة  َعْنَها  اأُْعِتَق  اأَْن  ْت  اأَْو�سَ ي  اأُمِّ اإِنَّ   , ِ اهللَّ َر�ُس�َل  َيا 
َنْحَ�ُه,  َفَذَكَر  ٌة,  ُن�ِبيَّ �َسْ�َداُء  َجاِرَيٌة  َوِعْنِدي  ُم�ؤِْمَنًة, 
َيْذُكِر  َلْم  اأَْر�َسَلُه   ِ اهللَّ َعْبِد  اْبُن  َخاِلُد  َداُوَد:  اأَُب�  َقاَل 

ِريَد«)))(. ال�سَّ
لهَّى  ِبيُّ �شَ 22- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل النهَّ
َبْيَعٍة،  ِفي  َبْيَعَتْيِن  َباَع  »َمْن  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل 

َبا«)))(. َفَلُه اأَْوَك�ُشُهَما اأَِو الرِّ
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
ْبِن  َيْحَيى  َعْن  �َسْيَبَة,  اأَِبي  ْبُن  َبْكِر  اأَُب�  َثَنا  َحدَّ قال: 
َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  زائدة(,  اأبي  َزَكِريَّا)ابن 

اأَِبي �َسَلَمَة عنه به)0)(.
�ُسَلْيَماَن,  ْبن  َعْبَدة  طريق  من  بنح�ه  والترمذي 
ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َعْن ُمَحمَّ
َعْن  َو�َسلََّم  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ  ِ اهللَّ َر�ُس�ُل  »َنَهى  َق��اَل: 
ِ ْبِن َعْمٍرو,  َبْيَعَتْيِن ِفي َبْيَعٍة« َوِفي الَباِب َعْن َعْبِد اهللَّ
َواْبِن ُعَمَر, َواْبِن َم�ْسُع�ٍد: »َحِديُث اأَِبي ُهَرْيَرَة َحِديٌث 
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مرويات
 االإمام

محمد بن 
عمرو الليثي 

عن �سيخه 
اأبي �سلمة

في الكتب 
ال�ستة 

)درا�سة 
حديثية(

الِعْلِم,  ْه��ِل  اأَ ِعْنَد  َهَذا  َعَلى  َوالَعَمُل  ِحيٌح«  �سَ َح�َسٌن 
َبْيَعٍة  ِفي  َبْيَعَتْيِن  َقاُل�ا:  الِعْلِم  اأَْهِل  َبْع�ُض  َر  َف�سَّ َوَقْد 
َوِبَن�ِسيَئٍة  ِبَع�َسَرٍة,  ِبَنْقٍد  ْ�َب  الثَّ َهَذا  اأَِبيُعَك  َيُق�َل:  اأَْن 
َذا َفاَرَقُه  َفاإِ اأََحِد الَبْيَعْيِن,  ِبِع�ْسِريَن, َوَل ُيَفاِرُقُه َعَلى 
اأََحٍد  َعَلى  الُعْقَدُة  َكاَنِت  َذا  اإِ َباأْ�َض  َفاَل  اأََحِدِهَما  َعَلى 

ِمْنُهَما«)))(.
بن  يحيى  طريق  من  الترمذي,  بمثل  والن�سائي 

�سعيد حدثنا محمد بن عمرو به)))(.
َر�ُشوُل  َقــاَل  َقــاَل:  ُهــَرْيــَرَة،  اأَِبــي  َعْن   (  -23
ُثوا َعْن َبِني  لهَّى الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم: »َحدِّ ِ �شَ اللهَّ

اإِ�ْشَراِئيَل َواَل َحَرَج«
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ �َسْيَبَة,  اأَِبي  ْبُن  َبْكِر  اأَُب�  َثَنا  َحدَّ قال: 
عنه  �َسَلَمَة,  اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  ُم�ْسِهٍر, 

به)))(.
تفرد اأب� داود باإ�سناده عن الجماعة, وهي رواية 
ح�سنة الإ�سناد لأجل الليثي, ولها �ساهد في ال�سحيح 

من حديث عبد اهلل بن عمرو)))(.
 ِ 24- )َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
اَعُة َحتهَّى  لهَّى الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم: »اَل َتُقوُم ال�شهَّ �شَ
ااًل، ُكلُُّهْم َيْكِذُب َعَلى  اًبا َدجهَّ َيْخُرَج َثاَلُثوَن َكذهَّ

، َوَعَلى َر�ُشوِلِه«. ِ اللهَّ
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
َثَنا  َحدَّ ُمَعاٍذ)العنبري(,  ْبُن   ِ اهللَّ ُعَبْيُد  َثَنا  َحدَّ قال: 
َيْعِني  ٌد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ العنبري(,  معاذ  بن  اأَِبي)معاذ 
اْبَن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة عنه به)))(. تفرد بهذا عن 
عمرو,  بن  محمد  لأجل  الإ�سناد  ح�سن  وه�  ال�ستة, 

وبقية رجاله ثقات.
لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ َر�ُشوَل  اأَنهَّ  �شلمة  اأبي  عن   (  -25
ِبَخْيَبَر  ٌة  َيُهوِديهَّ َلُه  اأَْهَدْت  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل 

َفَماَت  َقاَل:  َجاِبٍر  َحِديِث  َنْحَو  ًة  ِليهَّ َم�شْ �َشاًة 
ْر�َشَل  َفاأَ اِريُّ  ْن�شَ ااْلأَ َمْعُروٍر  ْبِن  اْلَبَراِء  ْبُن  ِب�ْشُر 
َنْعِت«  �شَ الهَِّذي  َعَلى  َحَمَلِك  »َما  ِة  اْلَيُهوِديهَّ اإَِلى 
 ِ َفَذَكَر َنْحَو َحِديِث َجاِبٍر َفاأََمَر ِبَها َر�ُشوُل اللهَّ
اأَْمَر  َيْذُكْر  َوَلْم  َفُقِتَلْت  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ

اْلِحَجاَمِة
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
َخاِلٌد  َثَنا  َحدَّ َة,  َبِقيَّ ْب��ُن  َوْه��ُب  َثَنا  َحدَّ حدثنا  ق��ال: 
�َسَلَمَة  اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  )ال�ا�سطي(, 

مر�سال)))(. وحديث جابر �سبقه)))(.
وفيه ق�سة الذراع الم�سم�م, من طريق الزهري 

عن جابر, وه� منقطع لأنه لم ي�سمع من جابر)))(.
اأَْخَبَرَنا  فقال:  الكبرى  في  البيهقي  و�سله  َوقد 
اِلِح  �سَ ْب��ُن  ُد  ُمَحمَّ حدثنا  اْل��َح��اِف��ُظ,  اهلِل  َعْبِد  اأَُب��� 
َعْبُد  ُخَزْيَمَة, حدثنا  اْبُن  ِريُّ  ال�سَّ َهاِنٍئ, حدثنا  اْبِن 
�َسَلَمَة,  ْبُن  اُد  َحمَّ حدثنا   , اِنيُّ اْلَحرَّ َداُوَد  ْبُن  اْلَعِزيِز 
, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, َعْن اأَِبي  ِد ْبِن َعْمٍرو اللَّْيِثيِّ َعْن ُمَحمَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه  ِبيَّ �سَ ًة َدَعِت النَّ ُهَرْيَرَة, اأَنَّ اْمَراأًَة َيُه�ِديَّ
َقَعُدوا  ا  َفَلمَّ ٍة,  ِليَّ َم�سْ �َساٍة  َعَلى  َلُه  َحاًبا  َواأَ�سْ َو�َسلََّم, 
ُلْقَمًة  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُس�ُل  اأََخَذ  َياأُْكُل�َن 
اَة  ال�سَّ َه��ِذِه  اإِنَّ  اأَْم�ِسُك�ا,   « َلُهْم:  َق��اَل  ُثمَّ  َعَها  َفَ��سَ

َم�ْسُم�َمٌة... ذكر الحديث)))(.
وهذا الإ�سناد رجاله ثقات, محمد بن �سالح بن 

هانئ,اأب� جعفر ال�راق, من الثقات الزهاد)0)(.
ابن حبان  الأَِبْيَ�ْردي: ذكره  وال�سري بن خزيمة 
الحاكم:  وقال  الحديث,  م�ستقيم  وقال:  الثقات  في 
داود  ب��ن  العزيز  وع��ب��د  ال��ث��ق��ة)))(,  ف���ق  �سيخ  ه��� 
اأ�سله  الحديث  وهذا  حاتم)))(,  اأب�  وثقه  الحراني, 

في ال�سحيحين من حديث اأن�ض)))(.
 ِ 26- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َكاَن َر�ُشوُل اللهَّ
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َة َواَل َياأُْكُل  لهَّى الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم »َيْقَبُل اْلَهِديهَّ �شَ
َدَقَة« ال�شهَّ

له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
َة, َعْن َخاِلٍد )ال�ا�سطي(,  َثَنا َوْهُب ْبُن َبِقيَّ قال: َحدَّ

ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة عنه به)))(. َعْن ُمَحمَّ
تفرد به اأب� داود عن ال�ستة, واإ�سناده ح�سن, وقد 
اأخرجه بذات الإ�سناد لكنه اأر�سله عن اأبي �سلمة ولم 
ِبَخْيَبَر  ٌة  َيُه�ِديَّ َلُه  ْهَدْت  َفاأَ  « وزاد  هريرة,  اأبا  يذكر 
لَّى اهلُل َعَلْيِه  ِ �سَ َكَل َر�ُس�ُل اهللَّ ْتَها َفاأَ ًة �َسمَّ ِليَّ �َساًة َم�سْ
َها  َو�َسلََّم ِمْنَها َواأََكَل اْلَقْ�ُم َفَقاَل: »اْرَفُع�ا اأَْيِدَيُكْم َفاإِنَّ
ْبِن  اْلَبَراِء  ْبُن  ِب�ْسُر  َفَماَت  َم�ْسُم�َمٌة«  َها  اأَنَّ اأَْخَبَرْتِني 
َحَمَلِك  »َما  ِة  اْلَيُه�ِديَّ َلى  اإِ َفاأَْر�َسَل  اِريُّ  اْلأَْن�سَ َمْعُروٍر 

َنْعِت؟« وذكره. َعَلى الَِّذي �سَ
َر�ُشوُل  ى  »َق�شَ َقاَل:  ُهَرْيَرَة،  اأَِبي  )َعْن   -27
ِة  ِبُغرهَّ اْلَجِنيِن  ِفي  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه  لهَّى الُل  ِ �شَ اللهَّ

َعْبٍد اأَْو اأََمٍة، اأَْو َفَر�ٍص، اأَْو َبْغٍل«
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
َثَنا  َحدَّ  , اِزيُّ ال���رَّ ُم��َسى  ْب��ُن  اإِْبَراِهيُم  َثَنا  َحدَّ ق��ال: 
ٍد َيْعِني اْبَن َعْمٍرو, َعْن  ِعي�َسى )بن ي�ن�ض(, َعْن ُمَحمَّ
ُب� َداُوَد: َرَوى َهَذا اْلَحِديَث  اأَِبي �َسَلَمَة, عنه به, َقاَل اأَ
ْبِن  ِد  ,َعْن ُمَحمَّ ِ ْبُن َعْبِد اهللَّ ْبُن �َسَلَمَة, َوَخاِلُد  اُد  َحمَّ

ْو َبْغٍل)))(. َعْمٍرو, َلْم َيْذُكَرا اأَْو َفَر�ٍض اأَ
َزاِئَدَة)زكريا(,  اأَِبي  ابن  طريق  من  والترمذي: 
ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َعْن ُمَحمَّ
ِفي  َو�َسلََّم  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ  ِ اهللَّ َر�ُس�ُل  ى  َق�سَ َق��اَل: 
َعَلْيِه:  َي  ُق�سِ الَِّذي  َفَقاَل  اأََمٍة,  اأَْو  َعْبٍد  ٍة  ِبُغرَّ الَجِنيِن 
, َفِمْثُل  اَح َفا�ْسَتَهلَّ اأَُيْعَطى َمْن َل �َسِرَب َوَل اأََكَل, َوَل �سَ
نَّ  »اإِ َو�َسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ ِبيُّ  النَّ َفَقاَل  ؟  ُيَطلَّ َذِلَك 
ٌة َعْبٌد اأَْو اأََمٌة« َوِفي  َهَذا َلَيُق�ُل ِبَقْ�ِل �َساِعٍر, َبْل ِفيِه ُغرَّ
ْبِن  َوالُمِغيَرِة  اِبَغِة,  النَّ ْبِن  َماِلِك  ْبِن  َحَمِل  َعْن  الَباِب 
�ُسْعَبَة: َحِديُث اأَِبي ُهَرْيَرَة َحِديٌث َح�َسٌن َوالَعَمُل َعَلى 

اأَْو  ُة: َعْبٌد,  ُهْم: الُغرَّ اأَْهِل الِعْلِم, وَقاَل َبْع�سُ َهَذا ِعْنَد 
َفَر�ٌض,  اأَْو  ُهْم:  َبْع�سُ وَقاَل  ِدْرَهٍم,  َخْم�سمائِة  اأَْو  اأََمٌة, 

اأَْو َبْغٌل)))(.
َعْن  ِب�ْسٍر,  ْب��ن  د  ُمَحمَّ طريق  من  ماجة:  واب��ن 

ِد ْبِن َعْمٍرو بمثل رواية الترمذي)))(. ُمَحمَّ
 ِ 28- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
لهَّى الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم: »اْفَتَرَقِت اْلَيُهوُد َعَلى  �شَ
َقِت  َوَتَفرهَّ ِفْرَقًة،  َو�َشْبِعيَن  ِثْنَتْيِن  ْو  اأَ اإِْحــَدى 
اَرى َعَلى اإِْحَدى اأَْو ِثْنَتْيِن َو�َشْبِعيَن ِفْرَقًة،  �شَ النهَّ

ِتي َعَلى َثاَلٍث َو�َشْبِعيَن ِفْرَقًة« َوَتْفَتِرُق اأُمهَّ
له,  واللفظ  داود  اأب���  الحديث:اأخرجه  تخريج 
َة, َعْن َخاِلٍد )ال�ا�سطي(,  َثَنا َوْهُب ْبُن َبِقيَّ قال: َحدَّ

ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة عنه به)))(. َعْن ُمَحمَّ
َعْن  ُم��َسى,  ْبن  ل  الَف�سْ طريق  من  والترمذي 
َعَلى  الَيُه�ُد  َقِت  »َتَفرَّ ولفظه:  به,  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ
اَرى  ْو اْثَنَتْيِن َو�َسْبِعيَن ِفْرَقًة, َوالنَّ�سَ اإِْحَدى َو�َسْبِعيَن اأَ
ِفْرَقًة«  َو�َسْبِعيَن  َثاَلٍث  َعَلى  ِتي  اأُمَّ َوَتْفَتِرُق  َذِلَك,  ِمْثَل 
َعْمٍرو,  ْبِن   ِ اهللَّ َوَعْبِد  �َسْعٍد,  َعْن  الَباِب  َوِف��ي  قال: 
َح�َسٌن  َحِديٌث  ُهَرْيَرَة  اأَِبي  »َحِديُث  َماِلٍك:  ْبِن  َوَعْ�ِف 

ِحيٌح«)))(. �سَ
َق��اَل:  ِب�ْسٍر  ْب��ن  د  ُمْحمَّ طريق  م��ن  ماجة  واب��ن 
َقِت اْلَيُه�ُد  ُد ْبُن َعْمٍرو, به, ولفظه »َتَفرَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ِتي َعَلى َثاَلٍث  مَّ َعَلى اإِْحَدى َو�َسْبِعيَن ِفْرَقًة, َوَتْفَتِرُق اأُ

َو�َسْبِعيَن ِفْرَقًة«)00)(.
الُل  لهَّى  �شَ ِبيِّ  النهَّ َعِن  ُهَرْيَرَة،  اأَِبي  )َعْن   -29

َعَلْيِه َو�َشلهََّم َقاَل: »اْلِمَراُء ِفي اْلُقْراآِن ُكْفٌر«
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
َثَنا َيِزيُد َيْعِني اْبَن  َثَنا اأَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل, َحدَّ قال: َحدَّ
ُد ْبُن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة عنه  َهاُروَن, اأَْخَبَرَنا ُمَحمَّ

به))0)(.
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مرويات
 االإمام

محمد بن 
عمرو الليثي 

عن �سيخه 
اأبي �سلمة

في الكتب 
ال�ستة 

)درا�سة 
حديثية(

وروايته تفرد بها اأب� داود عن ال�ستة, واإ�سنادها 
ح�سن لأجل محمد بن عمرو, وباقي رجاله ثقات.

َمْعَنى  َفِقيَل:  َتاأِْويِلِه,  ِفي  َواْخَتَلُف�ا  البغ�ي:  قال 
َتُك  {َفال  َوَتَعاَلى:  �ُسْبَحاَنُه  َكَقْ�ِلِه   , كُّ ال�سَّ اْلِمَراِء: 
ُهَ�  اْلِمَراُء:  َوِقيَل:   , �َسكٍّ ِفي  اأَْي:  ِم��ْرَي��ٍة}))0)(.   ِفي 
اُه اإَِلى  ُه اإَِذا َجاَدَل ِفيِه, اأَدَّ ُك, َوَذِلَك اأَنَّ اْلِجَداُل اْلُم�َسكِّ
َلى  يِه َذِلَك اإِ اأَْن َيْرَتاَب ِفي الآِي اْلُمَت�َساِبَهِة ِمْنُه, َفُي�ؤَدِّ
َعاِقَبِتِه  ِمْن  َيْخ�َسى  َما  ِبا�ْسِم  ُكْفًرا  اُه  َف�َسمَّ اْلُجُح�ِد, 
اْلِمَراِء  َعَلى  ُهْم  َبْع�سُ َل��ُه  َوَت��اأَوَّ  . ُ اهللَّ َمُه  َع�سَ َمْن  اإِل 
ِة,  اْلَمْرِويَّ اْلِقَراَءاِت  َبْع�َض  ُيْنِكَر  اأَْن  َوُهَ�  ِقَراَءِتِه,  ِفي 
َدُهْم  ُ اْلُقْراآَن َعَلى �َسْبَعِة اأَْحُرٍف, َفَتَ�عَّ َوَقْد اأَْنَزَل اهللَّ
ْكِذيِب ِبَها, اإِْذ  ِباْلُكْفِر, ِلَيْنَتُه�ا َعِن اْلِمَراِء ِفيَها, َوالتَّ

ُكلَُّها ُقْراآٌن ُمْنَزٌل, َيِجُب الإِيَماُن ِبِه))0)(.
ر�شول الل  قال  قال  اأبي هريرة  ) عن   -30
�شلى الل عليه و�شلم: اأكمل الموؤمنين اإيمانا 

اأح�شنهم خلقًا«
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
قال: حدثنا اأحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن �سعيد 

عن محمد بن عمرو عن اأبي �سلمة عنه به))0)(.
والترمذي بمثله بزيادة عقبه » وخياركم خياركم 
لن�سائهم خلقا » من طريق عبدة )ابن �سليمان( عن 
محمد بن عمرو به. قال: حديث ح�سن �سحيح. وفي 

الباب عن عائ�سة وابن عبا�ض))0)(.
لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ َر�ُشوَل  اأَنهَّ  ُهَرْيَرَة،  اأَِبي  َعْن   (  -31
َة  ُ اْلَجنهَّ ا َخَلَق اللهَّ الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم َقاَل: » َلمهَّ
َفَذَهَب  َلْيَها،  اإِ َفاْنُظْر  اْذَهــْب  ِلِجْبِريَل:  َقاَل 
ِتَك اَل  َفَنَظَر اإَِلْيَها، ُثمهَّ َجاَء، َفَقاَل: اأَْي َربِّ َوِعزهَّ
َها ِباْلَمَكاِرِه،  الهَّ َدَخَلَها، ُثمهَّ َحفهَّ َي�ْشَمُع ِبَها اأََحٌد اإِ
ُثمهَّ َقاَل َيا ِجْبِريُل اْذَهْب َفاْنُظْر اإَِلْيَها، َفَذَهَب 
ِتَك  َوِعزهَّ َربِّ  اأَْي  َفَقاَل:  َجاَء  ُثمهَّ  اإَِلْيَها،  َفَنَظَر 
ا  َلَقْد َخ�ِشيُت اأَْن اَل َيْدُخَلَها اأََحٌد » َقاَل: » َفَلمهَّ

اَر َقاَل: َيا ِجْبِريُل اْذَهْب َفاْنُظْر  ُ النهَّ َخَلَق اللهَّ
َفَقاَل:  َجاَء  ُثمهَّ  اإَِلْيَها،  َفَنَظَر  َفَذَهَب  اإَِلْيَها، 
َفَيْدُخُلَها،  اأََحٌد  ِبَها  َي�ْشَمُع  اَل  ِتَك  َوِعزهَّ َربِّ  اأَْي 
اْذَهْب  َيا ِجْبِريُل  َهَواِت ُثمهَّ َقاَل:  ِبال�شهَّ َها  َفَحفهَّ
َجاَء  ُثمهَّ  اإَِلْيَها،  َفَنَظَر  َفَذَهَب  اإَِلْيَها،  َفاْنُظْر 
اَل  اأَْن  َخ�ِشيُت  َلَقْد  ِتــَك  َوِعــزهَّ َربِّ  اأَْي  َفَقاَل: 

َيْبَقى اأََحٌد اإِالهَّ َدَخَلَها «
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
اٌد)بن  َحمَّ َثَنا  َحدَّ اإِ�ْسَماِعيَل,  ْبُن  ُم��َسى  قال: حدَثَنا 
�َسَلَمَة, عنه  اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  �سلمة(, 

به))0)(. 
اأب�  قال  به.  الليثي  طريق  من  بمثله  والترمذي 

عي�سى: هذا حديث ح�سن �سحيح))0)(.
م��سى  بن  الف�سل  طريق  من  بمثله  والن�سائي 

حدثني محمد بن عمرو به))0)(.
مخت�سرا  ال�سحيحين  ف��ي  اأ���س��ل��ه  وال��ح��دي��ث 
ِباْلَمَكاِرِه  ُة  اْلَجنَّ َوُحِجَبِت  َهَ�اِت,  ِبال�سَّ اُر  النَّ »ُحِجَبِت 
وعند  هريرة,  اأبي  حديث  من  البخاري  عند  وه�   «

م�سلم من حديث اأن�ض))0)(. 
َرُجاًل  اأَنهَّ  َعْنَها،   ُ َي اللهَّ َر�شِ َعاِئ�َشَة  32- )َعْن 
َو�َشلهََّم،  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ ِبيِّ  النهَّ َعَلى  َذَن  ا�ْشَتاأْ
»ِبْئ�َص  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ ِبيُّ  النهَّ َفَقاَل 
َلْيِه َر�ُشوُل  ا َدَخَل اْنَب�َشَط اإِ اأَُخو اْلَع�ِشيَرِة« َفَلمهَّ
ا َخَرَج  لهَّى الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم َوَكلهََّمُه، َفَلمهَّ ِ �شَ اللهَّ
ا ا�ْشَتاأَْذَن ُقْلَت: »ِبْئ�َص  ، َلمهَّ ِ ُقْلُت: َيا َر�ُشوَل اللهَّ
َلْيِه،  اإِ اْنَب�َشْطَت  َدَخــَل  ا  َفَلمهَّ اْلَع�ِشيَرِة«  اأَُخــو 
َ اَل ُيِحبُّ اْلَفاِح�َص  َفَقاَل: »َيا َعاِئ�َشُة، اإِنهَّ اللهَّ

�َص«. اْلُمَتَفحِّ
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
اٌد )بن  َثَنا َحمَّ َثَنا ُم��َسى ْبُن اإِ�ْسَماِعيَل, َحدَّ قال: َحدَّ
اأَِبي �َسَلَمَة, عنها  ِد ْبِن َعْمرٍو, َعْن  �سلمة(, َعْن ُمَحمَّ
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به)0))(. تفرد اأب� داود بطريقه عن ال�ستة, واأ�سله في 
ال�سحيحين بنح�ه من طريق اآخر))))(. 

لهَّى  ِ �شَ َر�ُشوَل اللهَّ اأَنهَّ  ُهَرْيَرَة،  اأَِبي  33-  ) َعْن 
َحَماَمًة  َيْتَبُع  َرُجــاًل  َراأَى  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل 

َفَقاَل: »�َشْيَطاٌن َيْتَبُع �َشْيَطاَنًة«
له,  واللفظ  داود  اأب���  الحديث:اأخرجه  تخريج 
اٌد )بن  َثَنا َحمَّ َثَنا ُم��َسى ْبُن اإِ�ْسَماِعيَل, َحدَّ قال: َحدَّ
�َسَلَمَة,عنه  اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  �سلمة(, 

به))))(.
�سلمة  بن  حماد  طريق  من  بمثله,  ماجة  واب��ن 
به))))(. وعنده �ساهد بقريب منه من طريق �سريك 
عائ�سة  ع��ن  �سلمة  اأب��ي  ع��ن  عمرو  ب��ن  محمد  ع��ن 
يتبع  اإن�سان  اإل��ى  نظر  النبي  »اأن  ولفظه  مرف�عا, 
قال  ���س��ي��ط��ان��ًا«))))(.  يتبع  �سيطان   « فقال  ط��ائ��رًا 
ِحيح ِرَجاله ِثَقات َرَواُه اأَُب�  الب��سيري: َهَذا اإِ�ْسَناد �سَ
ِحيحه  َداُود َواْبن ماجة ِفي �ُسَننهَما َواْبن حَبان ِفي �سَ
د بن عمرو عن  اد بن �َسلَمة َعن ُمَحمَّ من َطِريق َحمَّ

اأبي �َسلَمة َعن اأبي ُهَرْيَرة ِبِه))))(.
َقــاَل:  ــاِرِث،  ــَح اْل َعْبِد  ْبــِن  َنــاِفــِع  َعــْن   (  -34
لهَّى الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم  ِ �شَ َخَرْجُت َمَع َر�ُشوِل اللهَّ
»اأَْم�ِشِك  ــي:  ِل َفــَقــاَل  َحاِئًطا،  ــُت  َدَخــْل َحتهَّى 
َهــَذا؟«  ــْن  »َم َفُقْلُت:  اْلــَبــاُب  ِرَب  َف�شُ اْلــَبــاَب« 
َو�َشاَق اْلَحِديَث، َقاَل اأَُبو َداُوَد: »َيْعِني َحِديَث 

اأَِبي ُمو�َشى ااْلأَ�ْشَعِريِّ َقاَل ِفيِه: َفَدقهَّ اْلَباَب«
له,  واللفظ  داود  اأب�  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
َثَنا  , َحدَّ اأَيُّ�َب َيْعِني اْلَمَقاِبِريَّ َثَنا َيْحَيى ْبُن  قال: َحدَّ
ُد ْبُن َعْمٍرو,  َثَنا ُمَحمَّ اإِ�ْسَماِعيُل َيْعِني اْبَن َجْعَفٍر, َحدَّ

َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, عنه به))))(.
اأَِبي  َحِديُث  و  الليثي,  لأجل  ح�سن  اإ�سناده  وهذا 
َما  ُه��َ�  ��ُف  اْل��ُم���ؤَلِّ اإليه  اأ�سار  ال��ذي  الأ�سعري  م��سى 
َعْنُه   ُ اهللَّ َي  َر�سِ ُعْثَماَن  اِئِل  َف�سَ ِفي  ُم�ْسِلٌم  اأَْخَرَجُه 

ُم��َسى  ُب�  اأَ اأَْخَبَرِني  اْلُم�َسّيِب,  اْبِن  �َسِعيِد  َحِديِث  ِمْن 
اأَ ِفي َبْيِتِه ُثمَّ َخَرَج, َفَقاَل: َلأَْلَزَمنَّ  ُه َتَ��سَّ , اأَنَّ اْلأَ�ْسَعِريُّ
َمَعُه  ُك���َن��نَّ  َوَلأَ َو�َسلََّم,  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ اهلِل  ���َل  َر���سُ
ِبيِّ  النَّ َعِن  َف�َساأََل  اْلَم�ْسِجَد,  َفَجاَء  َقاَل:  َهَذا,  َيْ�ِمي 
َهاُهَنا,  َه  َوجَّ َخ��َرَج,  َفَقاُل�ا:  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ
ِبْئَر  َدَخَل  َحتَّى  َعْنُه,  اأَ�ْساأَُل  اأََثِرِه  َعَلى  َفَخَرْجُت  َقاَل 
اأَِري�ٍض, َقاَل: َفَجَل�ْسُت ِعْنَد اْلَباِب, َوَباُبَها ِمْن َجِريٍد, 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َحاَجَتُه  ى َر�ُس�ُل اهلِل �سَ َحتَّى َق�سَ
ِبْئِر  َعَلى  َجَل�َض  َقْد  ُهَ�  َف��اإَِذا  اإَِلْيِه,  َفُقْمُت  اأَ,  َوَتَ��سَّ
ُهَما  َوَدلَّ �َساَقْيِه,  َعْن  َوَك�َسَف  َها,  ُقفَّ َط  َوَتَ��سَّ اأَِري�ٍض 
َرْفُت َفَجَل�ْسُت  ِفي اْلِبْئِر, َقاَل: َف�َسلَّْمُت َعَلْيِه, ُثمَّ اْن�سَ
لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُس�ِل  اَب  َب�َّ َلأَُك�َننَّ  َفُقْلُت:  اْلَباِب,  ِعْنَد 
 « اْلَباَب  َفَدَفَع  َبْكٍر  اأَُب�  َفَجاَء  اْلَيْ�َم,  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل 

فذكر الحديث بط�له))))(.
 ِ 35- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
َعَلى  اأَ�ُشقهَّ  اأَْن  »َلــْواَل  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �شَ

اَلٍة«  َواِك ِعْنَد ُكلِّ �شَ ِتي اَلأََمْرُتُهْم ِبال�شِّ اأُمهَّ
واللفظ  الترمذي  اأخ��رج��ه  الــحــديــث:  تــخــريــج 
العالء(  بن  )محمد  ُك��َرْي��ٍب  ُب����  اأَ َثَنا  َحدَّ ق��ال:  ل��ه, 
َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  �ُسَلْيَماَن,  ْبُن  َعْبَدُة  َثَنا  َحدَّ
ُه  ِلأَنَّ الترمذي  �سححه  َوَقْد  به.  عنه  �َسَلَمَة  اأَِبي  َعْن 
َبْكٍر  اأَِب��ي  َع��ْن  اْلَباِب  َوِف��ي  َوْج��ٍه,  َغْيِر  ِم��ْن  ُرِوَي  َق��ْد 
َخاِلٍد  اْبِن  َوَزْيِد  َوُحَذْيَفَة  ا�ٍض  َعبَّ َواْبِن  َوَعاِئ�َسَة  َوَعِليٍّ 
الإ�سناد  بهذا  بروايته  الترمذي  تفرد  وغيرهم))))(. 
عن ال�ستة, وحديثه في ال�سحيحين عن اأبي هريرة 

مرف�عا))))(.
 ِ 36- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
ِت  َم�شهَّ ا  ِممهَّ وُء  َو�َشلهََّم:»الُو�شُ َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �شَ
اْبُن  َلُه  َفَقاَل  َقاَل:  اأَِقٍط«  َثْوِر  ِمْن  َوَلْو  اُر،  النهَّ
ْهِن؟  الدُّ ِمَن  اأُ  اأََنَتَو�شهَّ ُهَرْيَرَة،  اأََبا  َيا  ا�ٍص:  َعبهَّ
ُهَرْيَرَة:  اأَُبو  َفَقاَل  َقاَل:  م�شكر؟  ِمَن  اأُ  اأََنَتَو�شهَّ
 ِ َيا اْبَن اأَِخي اإَِذا �َشِمْعَت َحِديًثا َعْن َر�ُشوِل اللهَّ
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حديثية(

ِرْب َلُه َمَثاًل« ُ َعَلْيِه َو�َشلهََّم َفاَل َت�شْ لهَّى اللهَّ �شَ
له,  واللفظ  الترمذي  الحديث: اأخرجه  تخريج 
َثَنا اْبُن اأَِبي ُعَمَر)محمد بن يحيى بن اأبي عمر  قال: َحدَّ
ِد ْبِن  َثَنا �ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة, َعْن ُمَحمَّ العدني(. َقاَل: َحدَّ
مِّ  َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, عنه به. قال: َوِفي الَباِب َعْن اأُ
يُّ�َب  اأَ َواأَِبي  ِبي َطْلَحَة  َواأَ َوَزْيِد ْبِن َثاِبٍت  َحِبيَبَة واأُمِّ �َسَلَمَة 
ا  ِممَّ �َء  الِعْلِم:الُ��سُ اأَْهِل  َبْع�ُض  ى  َراأَ َوَقْد  ُم��َسى«  َواأَِب��ي 
 ُ اهللَّ لَّى  �سَ ِبيِّ  النَّ َحاِب  اأَ�سْ ِمْن  َواأَْكَثُرهم  اُر,  النَّ َرِت  َغيَّ
�ِء  الُ��سُ َتْرِك  َبْعَدُهْم:َعَلى  َوَمْن  اِبِعيَن  َوالتَّ َو�َسلََّم  َعَلْيِه 
عليه  يحكم  لم  الحديث  وهذا  ��اُر«)0))(.  ال��نَّ َرِت  َغيَّ ا  ِممَّ

الترمذي, ورجاله م�ثق�ن. 

بن  �سفيان  طريق  من  مخت�سرًا  ماجة  ابن  واأخرجه 
عيينة به))))(.

مما  ال��س�ء   " اْلَباِب  َهَذا  ِفي  ُم�ْسِلٌم  َذَكَر  التعليق: 
ِت  َم�سَّ ا  ِممَّ �ِء  ِباْلُ��سُ اْلَ�اِرَدَة  َحاِديَث  اْلأَ النار"  م�ست 
ا  ِممَّ �ِء  اْلُ��سُ ِبَتْرِك  اْلَ�اِرَدِة  ِباْلأََحاِديِث  َبَها  َعقَّ ُثمَّ  اُر  النَّ
�َء َمْن�ُس�ٌخ َوَهِذِه  اأَنَّ اْلُ��سُ اإَِلى  ُه ُي�ِسيُر  اُر, َفَكاأَنَّ ِت النَّ َم�سَّ
َحاِديَث  ِة اْلَحِديِث َيْذُكُروَن اْلأَ َعاَدُة ُم�ْسِلٍم َوَغْيِرِه ِمْن اأَِئمَّ
ا�ِسِخ, َوَقِد اْخَتَلَف  ُب�َنَها ِبالنَّ ِتي َيَرْوَنَها َمْن�ُس�َخًة ُثمَّ ُيَعقِّ الَّ
َفَذَهَب  اُر(  النَّ ِت  َم�سَّ ا  ِممَّ )ت��س�ؤوا  ق�له:  ِفي  اْلُعَلَماُء 
َجَماِهيُر اْلُعَلَماِء ِمَن ال�سلف والخلف اإلى اأنه ل ينتق�ض 
اُر, َوَذَهَب َطاِئَفٌة اإَِلى ُوُج�ِبه  ْتُه النَّ ْكِل َما َم�سَّ �ُء ِباأَ اْلُ��سُ
اْلَعِزيِز وغيره, واحتج�ا  َعْبِد  اْبِن  ُعَمَر  َعْن  َمْرِويٌّ  َوُهَ� 
اْلَ�اِرَدِة  ِباْلأََحاِديِث  اْلُجْمُه�ُر  َواْحَتجَّ  الباب,  بحديث 
حديث  َعْن  َواأََجاُب�ا  اُر,  النَّ ْتُه  َم�سَّ ا  ِممَّ �ِء  اْلُ��سُ ِبَتْرِك 
َجاِبٍر  ِبَحِديِث  َمْن�ُس�ٌخ  ُه  اأَنَّ اأََحُدُهَما  ِبَجَ�اَبْيِن:  الباب, 
َعَلْيِه   ُ لَّى اهللَّ ِ �سَ ْمَرْيِن ِمْن َر�ُس�ِل اهللَّ اْلأَ اآِخَر  "َكاَن  َقاَل 
َحِديٌث  َوُهَ�  اُر"))))(,  النَّ ِت  َم�سَّ ا  ِممَّ �ِء  اْلُ��سُ َتْرُك  َو�َسلََّم 
�ِء َغ�ْسُل اْلَفِم  ِحيٌح,َواْلَجَ�اُب الثَّاِني: اأَنَّ اْلُمَراَد ِباْلُ��سُ �سَ

ْيِن))))(. َواْلَكفَّ

َر�ُشوُل  ــاَل  َق ــاَل:  َق ُهــَرْيــَرَة  ــي  ِب اأَ َعــْن   (  -37
الَم�ْشِرِق  َبْيَن  َو�َشلهََّم»َما  َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ

َوالَمْغِرِب ِقْبَلٌة«
الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
اأَِبي  َثَنا  َقاَل:َحدَّ َمْع�َسٍر  اأَِبي  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  قال:َحدَّ
اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  ال�ِسندي(,  )نجيح 
�َسَلَمَة عنه به, وقد اأخرجه عقبه ب�ا�سطة يحيى بن 
اأب�  وقال  مثله.  مع�سر  اأبي  بن  م��سى حدثنا محمد 
عي�سى: حديث اأبي هريرة قد روي عنه من غير هذا 
ال�جه, وقد تكلم بع�ض اأهل العلم في اأبي مع�سر من 
قال  ها�سم,  بني  م�لى  نجيح  وا�سمه  حفظه,  قبل 
روى  وقد  �سيئا  عنه  اأروي  ل  البخاري(:   ( محمد 
عنه النا�ض, وقد اأخرجه الترمذي بمثله من طريق 
عبد اهلل بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد 
به,  هريرة  اأبي  عن  المقبري  �سعيد  عن  الأخن�سي 
قال الترمذي: هذا حديث ح�سن �سحيح. وقد روي 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأ�سحاب  من  واحد  غير  عن 
اأق�ى من  المخرمي  البخاري: وحديث  و�سلم, وقال 
حديث اأبي مع�سر واأ�سح))))(, وابن ماجة بمثله من 

طريق اأبي مع�سر به))))(.
لهَّى  ِبيُّ �شَ 38- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل النهَّ
ْهَر ِبَيْوٍم َواَل  ُموا ال�شهَّ ُ َعَلْيِه َو�َشلهََّم: »اَل َتَقدهَّ اللهَّ
وُمُه  ْوًما َكاَن َي�شُ ِبَيْوَمْيِن، اإِالهَّ اأَْن ُيَواِفَق َذِلَك �شَ
ِلُروؤَْيِتِه،  َواأَْفِطُروا  ِلُروؤَْيِتِه،  وُموا  �شُ اأََحُدُكْم، 

وا َثاَلِثيَن ُثمهَّ اأَْفِطُروا«  َفاإِْن ُغمهَّ َعَلْيُكْم َفُعدُّ
الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
َقاَل:  العالء(  بن  محمد  ُك��َرْي��ٍب)  اأَُب���  َثَنا:  َحدَّ قال 
َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  �ُسَلْيَماَن,  ْبُن  َعْبَدُة  َثَنا  َحدَّ
َبْع�ِض  َعْن  الَباِب  َوِفي  �َسَلَمَة, عنه به, قال:  اأَِبي  َعْن 
�ُر  َمْن�سُ َرَواُه  َو�َسلََّم.  َعَلْيِه   ُ لَّى اهللَّ ِبيِّ �سَ النَّ َحاِب  اأَ�سْ
َبْع�ِض  َع��ْن  ِح��َرا���ٍض,  ْب��ِن  ِرْب��ِع��يِّ  َع��ْن  اْلُمْعَتِمِر,  اْب��ُن 
َهَذا.  ِبَنْحِ�  َو�َسلََّم  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ ِبيِّ  النَّ َحاِب  اأَ�سْ
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َوالَعَمُل  ِحيٌح«  �سَ َح�َسٌن  َحِديٌث  ُهَرْيَرَة  اأَِبي  »َحِديُث 
ُجُل  الرَّ َل  َيَتَعجَّ اأَْن  َكِرُه�ا  الِعْلِم:  اأَْهِل  ِعْنَد  َهَذا  َعَلى 
اَن,  َرَم�سَ ِلَمْعَنى  اَن  َرَم�سَ �َسْهِر  ُدُخ�ِل  َقْبَل  َياٍم  ِب�سِ
َياُمُه َذِلَك َفاَل  ْ�ًما َفَ�اَفَق �سِ �ُم �سَ َواإِْن َكاَن َرُجٌل َي�سُ

َباأْ�َض ِبِه ِعْنَدُهْم«))))(.
بن  )�سليمان  خالد  اأب��ي  طريق  من  والن�سائي 
ابن  عن  �سلمة  اأبي  عن  محمد  عن  الأحمر(  حيان 

عبا�ض به, وقال: هذا خطاأ))))(.
 ِ َر�ُشوُل اللهَّ َقاَل  ُهَرْيَرَة َقاَل:  اأَِبي  39- )َعْن 
�َشْعَباَن  ِهاَلَل  وا  »اأَْح�شُ َو�َشلهََّم  َعَلْيِه   ُ لهَّى اللهَّ �شَ

اَن«  ِلَرَم�شَ
الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
ْبُن  َثَنا َيْحَيى  اٍج َقاَل: َحدَّ َثَنا ُم�ْسِلُم ْبُن َحجَّ قال: َحدَّ
َثَنا اأَُب� ُمَعاِوَيَة )محمد  َيْحَيى) الني�ساب�ري( َقاَل: َحدَّ
ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة عنه  ابن خازم(, َعْن ُمَحمَّ
به, قال»َحِديُث اأَِبي ُهَرْيَرَة َغِريٌب َل َنْعِرُفُه ِمْثَل َهَذا 
َعْن  ُرِوَي  َما  ِحيُح  َوال�سَّ ُمَعاِوَيَة«  اأَِبي  َحِديِث  ِمْن  اإِلَّ 
ِبَيْ�ٍم  اَن  َرَم�سَ �َسْهَر  ُم�ا  َتَقدَّ »َل  به  َعْمٍرو  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ
ال�ستة, وه�  الترمذي دون  به  َيْ�َمْيِن«))))(. تفرد  َوَل 
الترمذي  عنه  روى  الذهبي:  قال  م�سلم,  رواية  من 
واح��د))))(.  » �س�ى حديث  » جامعه  له في  يرو  ولم 

اأما بقية ال�ستة فلم يخرج�ا لم�سلم �سيئا.
لهَّى  �شَ ِبيِّ  النهَّ َعــْن  ــَرَة،  ــَرْي ُه ِبــي  اأَ َعــْن   (  -40
اأََحًدا  اآِمًرا  ُكْنُت  »َلْو  َقاَل:  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه   ُ اللهَّ
َت�ْشُجَد  ْن  اأَ الَمْراأََة  َمــْرُت  اَلأَ اِلأََحــٍد  َي�ْشُجَد  اأَْن 

ِلَزْوِجَها«
الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
ُر �سْ النَّ َثَنا  َحدَّ َقاَل:  َغْياَلَن  ْبُن  َمْحُم�ُد  َثَنا  َحدَّ قال: 

َعْن   َع��ْم��ٍرو,  اْب��ُن  ُد  ُمَحمَّ اأَْخ��َب��َرَن��ا  َق��اَل:  �ُسَمْيٍل  اْب��ُن 
ْبِن  ُمَعاِذ  َعْن  الَباب  َوِفي  قال:  به,  عنه  �َسَلَمَة  اأَِب��ي 
َجَبٍل, َو�ُسَراَقَة اْبِن َماِلِك ْبِن ُجْع�ُسٍم, َوَعاِئ�َسَة, َواْبِن 

, َواأُمِّ  ِ ْبِن اأَِبي اأَْوَفى, َوَطْلِق اْبِن َعِليٍّ ا�ٍض, َوَعْبِد اهللَّ َعبَّ
َن�ٍض, َواْبِن ُعَمَر: »َحِديُث اأَِبي ُهَرْيَرَة َحِديٌث  �َسَلَمَة, َواأَ
ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َحِديِث  ِمْن  الَ�ْجِه  َهَذا  ِمْن  َغِريٌب  َح�َسٌن 
وهذه  ُهَرْيَرَة«)0))(,  ِبي  اأَ َعْن  �َسَلَمَة,  اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو, 
اأ�سحاب  من  يخرجها  لم  الإ�سناد  بهذا  ال��رواي��ة 

الكتب ال�ستة اأحد �س�اه.
َماِعٌز  َجــاَء  ــاَل:  َق ــَرَة  ُهــَرْي ــي  ِب اأَ َعــْن   (  -41
ُ َعَلْيِه َو�َشلهََّم  لهَّى اللهَّ ِ �شَ االأَ�ْشَلِميُّ اإَِلى َر�ُشوِل اللهَّ
َجاَء  ُثمهَّ  َعْنُه،  َفاأَْعَر�َص  َزَنى،  َقْد  اإِنهَُّه  َفَقاَل: 
، اإِنهَُّه َقْد  ِ ِه االآَخِر، َفَقاَل: َيا َر�ُشوَل اللهَّ ِمْن �ِشقِّ
ِه االآَخِر،  َزَنى، َفاأَْعَر�َص َعْنُه، ُثمهَّ َجاَء ِمْن �ِشقِّ
، اإِنهَُّه َقْد َزَنى، َفاأََمَر ِبِه ِفي  ِ َفَقاَل: َيا َر�ُشوَل اللهَّ
ِة َفُرِجَم ِبالِحَجاَرِة،  اِبَعِة، َفاأُْخِرَج اإَِلى الَحرهَّ الرهَّ
َمرهَّ  َحتهَّى   ، َي�ْشَتدُّ َفرهَّ  الِحَجاَرِة  َم�صهَّ  َوَجَد  ا  َفَلمهَّ
َرَبُه  َو�شَ ِبِه،  َرَبُه  َف�شَ َجَمٍل  َلْحُي  َمَعُه  ِبَرُجٍل 
 ِ ِلَر�ُشوِل اللهَّ َذِلَك  َفَذَكُروا  َماَت،  َحتهَّى  ا�ُص  النهَّ
ُ َعَلْيِه َو�َشلهََّم اأَنهَُّه َفرهَّ ِحيَن َوَجَد َم�صهَّ  لهَّى اللهَّ �شَ
لهَّى  ِ �شَ الِحَجاَرِة َوَم�صهَّ الَمْوِت، َفَقاَل َر�ُشوُل اللهَّ

ُ َعَلْيِه َو�َشلهََّم: »َهالهَّ َتَرْكُتُموُه«. اللهَّ
الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
َقاَل:  العالء(  بن  )محمد  ُكَرْيٍب  اأَُب���  َثَنا  َحدَّ ق��ال: 
َعْمٍرو  ْب��ِن  ِد  ُمَحمَّ َع��ْن  �ُسَلْيَماَن,  ْب��ُن  َع��ْب��َدُة  َثَنا  َحدَّ
َحِديٌث  َه��َذا  ق��ال:  به,  عنه  �َسَلَمَة  اأَُب���  َثَنا  َحدَّ َق��اَل: 
َح�َسٌن, َوَقْد ُرِوَي ِمْن َغْيِر َوْجٍه َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة, وَعِن 

. ,َعْن اأَِبي �َسَلَمَة,َعْن َجاِبِر َنْحَ� َهَذا))))( ْهِريِّ الزُّ
وابن ماجة بمثله, من طريق عباد بن الع�ام عن 

محمد بن عمرو به))))(.
 ُ لهَّى اللهَّ ِ �شَ 42- )َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، اأَنهَّ َر�ُشوَل اللهَّ

َباِع«. َم ُكلهَّ ِذي َناٍب ِمَن ال�شِّ َعَلْيِه َو�َشلهََّم »َحرهَّ
الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
َعْبُد  َثَنا  َحدَّ َق��اَل:  �سعيد(  بن  ُقَتْيَبُة)  َثَنا  َحدَّ قال: 
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مرويات
 االإمام

محمد بن 
عمرو الليثي 

عن �سيخه 
اأبي �سلمة

في الكتب 
ال�ستة 

)درا�سة 
حديثية(

اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  اْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  ٍد,  ُمَحمَّ ْبُن  الَعِزيِز 
َح�َسٌن  َحِديٌث  َه��َذا  الترمذي:  قال  به.  عنه  �َسَلَمَة 
َحاِب  �سْ اأَ ِمْن  الِعْلِم  اأَْهِل  اأَْكَثِر  ِعْنَد  َهَذا  َعَلى  َوالَعَمُل 
وهذه  َوَغ��ْي��ِرِه��ْم))))(.  َو�َسلََّم  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ ِبيِّ  النَّ
عن  الترمذي  بها  تفرد  الليثي  طريق  من  الرواية 
ال�سحيحين من حديث  ال�ستة, ولحديثه �ساهد في 
اأبي  حديث  م��ن  م�سلم  وف��ي  الخ�سني.  ثعلبة  اأب��ي 

هريرة وابن عبا�ض))))(.
َفاِطَمُة  َجاَءْت  َقاَل:  ُهَرْيَرَة  اأَِبي  )َعْن   -43
اإَِلى اأَِبي َبْكٍر، َفَقاَلْت: َمْن َيِرُثَك؟ َقاَل: اأَْهِلي، 
َوَوَلِدي، َقاَلْت: َفَما ِلي اَل اأَِرُث اأَِبي؟ َفَقاَل اأَُبو 
ُ َعَلْيِه َو�َشلهََّم  لهَّى اللهَّ ِ �شَ َبْكٍر: �َشِمْعُت َر�ُشوَل اللهَّ
ي اأَُعوُل َمْن َكاَن َر�ُشوُل  َيُقوُل: »اَل ُنوَرُث«، َوَلِكنِّ
ُ َعَلْيِه َو�َشلهََّم َيُعوُلُه، َواأُْنِفُق َعَلى  لهَّى اللهَّ ِ �شَ اللهَّ
َو�َشلهََّم  َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ َر�ُشوُل  َكــاَن  َمْن 

ُيْنِفُق َعَلْيِه«
واللفظ  الترمذي  اأخ��رج��ه  الــحــديــث:  تــخــريــج 
اأَُب�  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  ى  الُمَثنَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ قال:  له, 
َقاَل:  الملك(  عبد  بن  ه�سام  الَ�ِليِد)الطيال�سي, 
َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  �َسَلَمَة,  ْبُن  اُد  َحمَّ َثَنا  َحدَّ
ُعَمَر,  َع��ْن  ال��َب��اب  َوِف��ي  ق��ال:  ب��ه.  عنه  �َسَلَمَة  اأَِب���ي 
َو�َسْعٍد,  َعْ�ٍف,  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َوَعْبِد  َبْيِر,  َوالزُّ َوَطْلَحَة, 
َغِريٌب  َح�َسٌن  َحِديٌث  ُهَرْيَرَة  اأَِبي  َوَحِديُث  َوَعاِئ�َسَة, 
َوَعْبُد  �َسَلَمَة,  ْبُن  اُد  َحمَّ اأَ�ْسَنَدُه  َما  اإِنَّ الَ�ْجِه  َهَذا  ِمْن 
اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  َعَطاٍء,  ْبُن  اِب  الَ�هَّ
َهَذا  َعْن  ًدا  ُمَحمَّ َو�َساأَْلُت  ُهَرْيَرَة,  اأَِب��ي  َعْن  �َسَلَمَة, 
ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  َرَواُه  اأََحًدا  اأَْعَلُم  »َل  َفَقاَل:  الَحِديِث, 
اَد ْبَن  لَّ َحمَّ ِبي ُهَرْيَرَة, اإِ َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, َعْن اأَ
ِد  اِب ْبُن َعَطاٍء, َعْن ُمَحمَّ َرَواُه َعْبُد اْلَ�هَّ َوَقْد  �َسَلَمَة« 
ِبي ُهَرْيَرَة َنْحَ� ِرَواَيِة  اْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, َعْن اأَ
اِد ْبِن �َسَلَمَة))))(. وروايته من طريق الليثي تفرد  َحمَّ

بها الترمذي عن الجماعة. 

44- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، اأَنهَّ َفاِطَمَة َجاَءْت اأََبا 
 ِ اللهَّ َر�ُشوِل  ِمْن  ِميَراَثَها  ُل  َت�ْشاأَ َوُعَمَر،  َبْكٍر، 
َر�ُشوَل  �َشِمْعَنا  َفَقااَل:  َو�َشلهََّم،  َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �شَ
اَل  ــي  »اإِنِّ َيُقوُل:  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ
ِ اَل اأَُكلُِّمُكَما اأََبًدا، َفَماَتْت  اأُوَرُث«، َقاَلْت: َواللهَّ

َواَل ُتَكلُِّمُهَما«. 
الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
َثَنا َعْبُد  َثَنا ِبَذِلَك َعِليُّ ْبُن ِعي�َسى, َقاَل: َحدَّ قال: َحدَّ
ُد ْبُن َعْمٍرو, َعْن  َثَنا ُمَحمَّ اِب ْبُن َعَطاٍء َقاَل: َحدَّ الَ�هَّ
َل  َمْعَنى  ِعي�َسى:  ْبُن  َعِليُّ  َق��اَل  به.  عنه  �َسَلَمَة  اأَِب��ي 
اأَُكلُِّمُكَما, َتْعِني: ِفي َهَذا الِميَراِث اأََبًدا, َوَقْد ُرِوَي ِمْن 

َغْيِر َوْجٍه, َعْن اأَِبي َبْكٍر))))(.
تفرد الترمذي بهذا الإ�سناد, وحديثه له �س�اهد 
في ال�سحيحين من حديث عائ�سة, ومالك بن اأو�ض 
الحديث  وفي  �سدقة«  تركنا  ما  ن���رث,  ل   « ولفظه 

ق�سة ط�يلة))))(.
لهَّى  ِ �شَ 45- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، »اأَنهَّ َر�ُشوَل اللهَّ
َم َيْوَم َخْيَبَر ُكلهَّ ِذي َناٍب  ُ َعَلْيِه َو�َشلهََّم َحرهَّ اللهَّ

 » َمَة، َوالِحَماَر االإِْن�ِشيهَّ َباِع، َوالُمَجثهَّ ِمَن ال�شِّ
الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
َقاَل:  العالء(  بن  ُكَرْيٍب)محمد  اأَُب���  َثَنا  َحدَّ ق��ال: 
)بن  َزاِئ��َدَة  َعْن   , الُجْعِفيُّ َعِليٍّ  ْبُن  ُح�َسْيُن  َثَنا  َحدَّ
اأَِبي �َسَلَمَة, عنه  ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن  قدامة(, َعْن ُمَحمَّ
َوالَبَراِء,  َوَج��اِب��ٍر,   , َعِليٍّ َع��ْن  الَباب  َوِف��ي  ق��ال:  به. 
َواأَِبي  ْبِن �َساِرَيَة,  َوالِعْرَبا�ِض  َواأََن�ٍض,  اأَْوَفى,  اأَِبي  َواْبِن 
َح�َسٌن  َحِديٌث  َهَذا  �َسِعيٍد:  َواأَِب��ي  ُعَمَر,  َواْبِن  َثْعَلَبَة, 
َعْن  َوَغْيُرُه,  ٍد,  ُمَحمَّ ْبُن  الَعِزيِز  َعْبُد  َوَرَوى  ِحيٌح  �سَ
َحْرًفا  َذَكُروا  َما  َواإِنَّ الَحِديَث.  َهَذا  َعْمٍرو  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ
َعْن  َو�َسلََّم  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ  ِ اهللَّ َر�ُس�ُل  َنَهى  َواِح��ًدا, 
الإ�سناد  بهذا  وروايته  َباِع))))(.  ال�سِّ ِمَن  َناٍب  ِذي  ُكلِّ 
وبهذا ال�سياق تفرد به عن الجماعة. والمجثمة: ِهَي 
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ِفي  تْكثر  اأنَّها  لُيقتل,اإلَّ  وُيرمى  ُيْن�سب  َحَيَ�اٍن  ُكلُّ 
ا َيْجِثُم ِفي اْلأَْر�ِض:  ير َواْلأََراِنِب واأ�ْسباه َذِلَك ِممَّ الطَّ
َوُهَ�  ُجُث�مًا,  وَجَثَم الطائُر  ِبَها,  اأَْي يلزُمها ويْلَت�سق 

ِبَمْنِزَلِة الُبروك ِلاْلإِِبِل))))(.
لهَّى  ِبيهَّ �شَ 46- ) َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَل: �َشِمْعُت النهَّ

ُ َعَلْيِه َو�َشلهََّم َيُقوُل: »ُكلُّ ُم�ْشِكٍر َحَراٌم« اللهَّ
 تخريج الحديث: اأخرجه الترمذي واللفظ له, 
الُقَر�ِسيُّ  ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  اأَ�ْسَباِط  ْبُن  ُعَبْيُد  َثَنا  َحدَّ قال: 
�سعيد(,  بن  اهلل  )عبد  الأَ�َسجُّ  �َسِعيٍد  َواأَُب���   , الُك�ِفيُّ
ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َع��ْن  اإِْدِري�����َض  ْب��ُن   ِ اهللَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ َق��اَل: 
َعْن  الَباِب  َوِفي  قال:  به.  عنه  �َسَلَمَة  اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو 
ُم��َسى  َواأَِب��ي  �َسِعيٍد  َواأَِب��ي  َم�ْسُع�ٍد  َواْب��ِن  َوَعِليٍّ  ُعَمَر 
ا�ٍض َوَقْي�ِض ِريِّ َوَدْيَلَم, َوَمْيُم�َنَة َواْبِن َعبَّ َوالأَ�َسجِّ الُع�سَ

 
اْبِن �َسْعٍد َوالنُّْعَماِن ْبِن َب�ِسيٍر َوُمَعاِوَيَة َوَواِئِل ْبِن ُحْجٍر 
َوُبَرْيَدَة  َواأُمِّ �َسَلَمَة  ٍل  ِ ْبِن ُمَغفَّ َة الُمَزِنيِّ وَعْبِد اهللَّ َوُقرَّ
ُرِوَي  َوَقْد  َح�َسٌن.  َحِديٌث  َهَذا  َوَعاِئ�َسَة:  ُهَرْيَرَة  َواأَِبي 
لَّى  �سَ ِبيِّ  النَّ َعِن  ُهَرْيَرَة,  ِب��ي  اأَ َعْن  �َسَلَمَة,  اأَِب��ي  َعْن 
َغْيُر  َرَواُه  ِحيٌح,  َوِكاَلُهَما �سَ َنْحَ�ُه,  َو�َسلََّم,  َعَلْيِه   ُ اهللَّ
ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, َعْن اأَِبي  َواِحٍد, َعْن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم, َنْحَ�ُه, َوَعْن  لَّى اهللَّ ِبيِّ �سَ ُهَرْيَرَة, َعِن النَّ
ُ َعَلْيِه  لَّى اهللَّ ِبيِّ �سَ اأَِبي �َسَلَمَة, َعْن اْبِن ُعَمَر, َعِن النَّ

َو�َسلََّم)0))(.
والن�سائي بمثله, من طريق َيْحَيى ْبن �َسِعيٍد, َعْن 
َهاُروَن,  ْبن  َيِزيد  ومن طريق  به.  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ
ُد اْبُن َعْمٍرو, به بزيادة بعده » َوُكلُّ  َنا ُمَحمَّ َقاَل: اأَْنَباأَ
اأَْهُل  َوَه����ؤَُلِء  ْحَمِن:  الرَّ َعْبِد  اأَُب���  َق��اَل  َخْمٌر«  ُم�ْسِكٍر 
ْقِل. وله �ساهد  ِة النَّ حَّ ْبِت َواْلَعَداَلِة, َم�ْسُه�ُروَن ِب�سِ الثَّ
اأبي  عن  عمرو  اب��ن  محمد  طريق  من  بمثله  عنده 

�سلمة عن اأبي هريرة به))))(.
وابن ماجة من طريق يزيد بن هارون به, ولفظه 
» كل م�سكر خمر وكل خمر حرام))))(, وهذا الحديث 

اأ�سله في ال�سحيحين))))(.
 ِ َر�ُشوُل اللهَّ َقاَل  ُهَرْيَرَة َقاَل:  اأَِبي  47- )َعْن 
ِة  الَجنهَّ ِمَن  »الَعْجَوُة  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �شَ
الَمنِّ  ِمــَن  َوالــَكــْمــاأَُة   ، مِّ ال�شُّ ِمــَن  �ِشَفاٌء  َوِفيَها 

َوَماوؤَُها �ِشَفاٌء ِلْلَعْيِن« 
الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
ِ اْلَهْمَداِنيُّ  َثَنا اأَُب� ُعَبْيَدَة اأَْحَمُد ْبُن َعْبِد اهللَّ قال: َحدَّ
َقاَل:  َغ��ْي��اَلَن,  ْب��ُن  َوَمْحُم�ُد  َفِر,  ال�سَّ اأَِب��ي  اْب��ُن  َوُه��َ� 
َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  َعاِمٍر,  ْبُن  �َسِعيُد  َثَنا  َحدَّ
اْبِن  �َسِعيِد  َعْن  الَباِب  َوِفي  قال:  به,  عنه  �َسَلَمَة  اأَِبي 
ِحيٌح  َزْيٍد, َواأَِبي �َسِعيٍد, َوَجاِبٍر َوَهَذا َحِديٌث َح�َسٌن �سَ
ِد ْبِن َعْمٍرو َوَل َنْعِرُفُه اإِلَّ  َغِريٌب َوُهَ� ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ
ِد ْبِن َعْمٍرو))))(.  ِمْن َحِديِث �َسِعيِد ْبِن َعاِمٍر َعْن ُمَحمَّ
تفرد الترمذي بهذا الإ�سناد عن الجماعة. والحديث 
زيد  بن  �سعيد  حديث  من  ال�سحيحين  في  بع�سه 

ولفظه »الكماأة من المن وماوؤها �سفاء للعين«))))(.
 ِ 48- )َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
َهاِذِم  ِذْكَر  »اأَْكِثُروا  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �شَ

اِت« َيْعِني اْلَمْوَت« اللهَّذهَّ
واللفظ  الترمذي  اأخ��رج��ه  الــحــديــث:  تــخــريــج 
ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  ُم��َسى,  ْبن  ل  الَف�سْ طريق  من  له, 
ِبي  اأَ َعْن  الَباب  َوِفي  �َسَلَمَة, عنه به,  اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو, 
والن�سائي  َغِريٌب«))))(.  َح�َسٌن  َحِديٌث  »َهَذا  �َسِعيٍد: 
د ْبن اإِْبَراِهيَم, )والد اأبي  من طريقي الف�سل, وُمَحمَّ
ِد اْبِن َعْمٍرو,  بكر بن اأبي �سيبة(. كالهما َعْن ُمَحمَّ

به))))(.
وابن ماجة من طريق الف�سل بن م��سى به))))(. 

وهاذم اللذات: قاطعها ب�سرعة))))(.
 ِ 49- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
اأَْعَلُم  َما  َتْعَلُموَن  »َلْو  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �شَ
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ِحْكُتْم َقِلياًل َوَلَبَكْيُتْم َكِثيًرا«  َل�شَ
واللفظ  الترمذي  اأخ��رج��ه  الــحــديــث:  تــخــريــج 
ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  َقِفّي  الثَّ اِب  الَ�هَّ َعْبد  طريق  من  له, 
َحِديٌث  َه��َذا  ق��ال:  به,  عنه  �َسَلَمَة,  ِب��ي  اأَ َع��ْن  َعْمٍرو 

ِحيٌح»)0))(. �سَ
في  وه�  الإ�سناد,  بهذا  بروايته  الترمذي  تفرد 

ال�سحيحين))))(.

 ِ 50- )َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
اْلُفَقَراُء  »َيــْدُخــُل  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �شَ
ِف  َة َقْبَل ااْلأَْغِنَياِء ِبَخْم�ِشِماَئِة َعاٍم ِن�شْ اْلَجنهَّ

َيْوٍم«
الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة,عنه به.  من طريق ُمَحمَّ
اإل  بمثله,  وعنده  ِحيٌح.  �سَ َح�َسٌن  َحِديٌث  َهَذا  وقال 
المحاربي  طريق  من  الم�سلمين«  فقراء  عنده«  اأن 
َح�َسٌن  َحِديٌث  َهَذا  وقال:  به,  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن 

ِحيٌح))))(. �سَ
وابن ماجة بمثله اإل اأن عنده« فقراء الم�ؤمنين« 
َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  ِب�ْسٍر,  ْبن  د  ُمَحمَّ طريق  من 

به))))(.

التعليق: ن�سير فيه اإلى اأمرين اثنين:

ما يخالف  اأخرج في �سحيحه  اأن م�سلما  الأول: 
عمرو  بن  اهلل  عبد  حديث  من  وذلك  الليثي,  رواية 
�سمعت  فاإني   « فيه  يق�ل  حديث  �سمن  العا�ض  ابن 
ُفَقَراَء  »اإِنَّ  يق�ل:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل 
ِة  اْلُمَهاِجِريَن َي�ْسِبُق�َن الأَْغِنَياَء َيْ�َم اْلِقَياَمِة اإَِلى اْلَجنَّ

ِباأَْرَبِعيَن َخِريًفا«))))(.
اأجاب حجة الإ�سالم الغزالي على هذا التعار�ض: 
تقدم  تقدير  به  المراد  فيك�ن  الحديثين:  اأورد  وقد 
والتقدير  الحري�ض,  الغني  على  الحري�ض  الفقير 

الغني  على  الزاهد  الفقير  تقدير  عام  بخم�سمائة 
الفقر  درج��ات  اختالف  من  ذكرناه  وما  الراغب, 
يعرفك بال�سرورة تفاوتًا بين الفقراء في درجاتهم, 
خم�ض  م��ن  درج���ة  ع��ل��ى  ال��ح��ري�����ض  الفقير  وك����اأن 
ن�سبة  هذه  اإذ  الزاهد,  الفقير  من  درجة  وع�سرين 
اأن تقدير ر�س�ل  اإلى خم�سمائة, ول تظنن  الأربعين 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يجري على ل�سانه جزافًا, 

بل ل ي�ستنطق اإل بحقيقة الحق))))(.

ال�سهروردي في  اأخرج  فقد  الثاني:  االأمر  واأما 
ع�ارف المعارف »من حديث اأن�ض بمثل رواية الليثي 
بزيادة في اآخرها« ففرح ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم, فقال هل فيكم من ين�سدنا؟ فقال بدوي: نعم 

يا ر�س�ل اهلل, فقال: هات, فاأن�سد الأعرابي:
كبدي اْلــــــَهــــــَوى  ـــــُة  َحـــــيَّ ــــَعــــْت  َلــــ�ــــصَ ـــــــْد  َق

ـــــي ــــــ ــــــ َراِق واَل  َلـــــــَهـــــــا  َطــــــِبــــــيــــــَب  َفـــــــــــاَل 

ِبـــــِه ــــِغــــْفــــُت  �ــــصُ ــــــــــِذي  الَّ ــــيــــُب  ــــِب ــــَح اْل اإالَّ 

ـــــــــي ـــــــــاِق ـــــــــْرَي ـــــي َوِت ـــــت َفـــــعـــــنـــــــــــــــــــــــده رقـــــي

َحتَّى  َو�َسلََّم  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ ِبيُّ  النَّ َفَتَ�اَجَد  َقاَل: 
من  ق�سة.  الحديث  وفي  َمْنِكِبِه,  َعْن  ِرَداوؤُُه  �َسَقَط 
عن  عامر  بن  �سعيد  حدثنا  اإ�سحق  بن  عمار  طريق 
قال  ب��ه.  عنه  �سهيب  ب��ن  العزيز  عبد  ع��ن  �سعبة 
كما  م�سندا  اأوردن���اه  الحديث  فهذا  ال�سهروردي: 
اأ�سحاب  �سحته  في  تكلم  وق��د  ووج��دن��اه,  �سمعناه 
الحديث. ويخالج �سري اأنه غير �سحيح والقلب ياأبى 
عن  اإ�سحاق  بن  عمار   « ابن حجر:  قال  قب�له))))(. 
ال�سبعي: كاأنه وا�سع هذه الخرافة  �سعيد بن عامر 
التي فيها قد ل�سعت حية اله�ى كبدي فاإن الباقيين 

ثقات انتهى))))(.
َر�ُشوُل  َقــاَل  َقــاَل:  ُهــَرْيــَرَة،  اأَِبــي  َعْن   (  -51
َيَزاُل الَباَلُء  َعَلْيِه َو�َشلهََّم: »َما   ُ لهَّى اللهَّ ِ �شَ اللهَّ
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َوَماِلِه  َوَوَلــِدِه  َنْف�ِشِه  ِفي  ِمَنِة  َوالُموؤْ ِبالُموؤِْمِن 
َ َوَما َعَلْيِه َخِطيَئٌة«  َحتهَّى َيْلَقى اللهَّ

الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
َثَنا َيِزيُد  ُد ْبُن َعْبِد الأَْعَلى َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ قال: َحدَّ
ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, عنه  اْبُن ُزَرْيٍع, َعْن ُمَحمَّ
به  تفرد  ِحيٌح«))))(.  �سَ َح�َسٌن  َحِديٌث  »َهَذا  قال  به, 

الترمذي.
َر�ُشوُل  َقــاَل  َقــاَل:  ُهــَرْيــَرَة،  اأَِبــي  َعْن   (  -52
ُة  ِت الَجنهَّ ُ َعَلْيِه َو�َشلهََّم: » اْحَتجهَّ لهَّى اللهَّ ِ �شَ اللهَّ
َعَفاُء  ال�شُّ َيْدُخُلِني  ُة:  الَجنهَّ َفَقاَلِت  اُر،  َوالنهَّ
اُروَن  اُر: َيْدُخُلِني الَجبهَّ َوالَم�َشاِكيُن، َوَقاَلِت النهَّ
اأَْنَتِقُم  َعَذاِبي  اأَْنِت  اِر:  ِللنهَّ َفَقاَل  ُروَن،  َوالُمَتَكبِّ
َرْحَمِتي  اأَْنــِت  ِة:  ِلْلَجنهَّ َوَقــاَل  �ِشْئُت،  ْن  ِممهَّ ِبِك 

اأَْرَحُم ِبِك َمْن �ِشْئُت«.
له,  واللفظ  الترمذي  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
َثَنا  َثَنا اأَُب� ُكَرْيٍب )محمد بن العالء( َقاَل: َحدَّ قال: َحدَّ
ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة,  َعْبَدُة ْبُن �ُسَلْيَماَن, َعْن ُمَحمَّ

ِحيٌح«))))(. عنه به, »َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن �سَ

حديث  وه�  ال�ستة,  عن  باإ�سناده  الترمذي  تفرد 
في ال�سحيحين من حديث اأبي هريرة بنح�ه)0))(.

َر�ُشوُل  َراأَى  ــاَل:  َق ــَرَة،  ــَرْي ُه ــي  ِب اأَ ــْن  )َع  -53
َطِجًعا  ُم�شْ َرُجاًل  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ
َها  ْجَعٌة اَل ُيِحبُّ َعَلى َبْطِنِه َفَقاَل: »اإِنهَّ َهِذِه �شِ

 » ُ اللهَّ
واللفظ  الترمذي  اأخ��رج��ه  الــحــديــث:  تــخــريــج 
العالء(  بن  )محمد  ُك��َرْي��ٍب  ُب����  اأَ َثَنا  َحدَّ ق��ال:  ل��ه, 
ِحيِم)بن  الرَّ َوَعْبُد  �ُسَلْيَماَن,  ْبُن  َعْبَدُة  َثَنا  َحدَّ َقاَل: 
َثَنا اأَُب� �َسَلَمَة عنه  ِد ْبِن َعْمٍرو َحدَّ �سليمان(, َعْن ُمَحمَّ
َوَرَوى  ُعَمَر:  َواْب��ِن  ِطْهَفَة,  َعْن  الَباِب  َوِفي  قال:  به, 
�َسَلَمَة,  اأَِبي  َعْن  الَحِديَث  َهَذا  َكِثيٍر,  اأَِبي  ْبُن  َيْحَيى 
ِطْخَفُة,  َوُيَقاُل:   « اأَِبيِه,  َعْن  ِطْهَفَة,  ْبِن  َيِعي�َض  َعْن 

ِحيُح  ال�سَّ اِظ:  الُحفَّ َبْع�ُض  َوَقاَل  ِطْهَفُة,  ِحيُح  َوال�سَّ
َحاَبِة«))))(.  ِطْخَفُة, َوُيَقاُل: ِطْغَفُة َيِعي�ُض ُهَ� ِمَن ال�سَّ
 ِ 54- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
ِفي  �َشْوٍط  َع  َمْو�شِ اإِنهَّ   « و�شلم  عليه  الل  �شلى 
اإِْن  اْقــَرُءوا  ِفيَها  َوَما  ْنَيا  الدُّ ِمَن  َخْيٌر  ِة  اْلَجنهَّ
َة  اِر َواأُْدِخَل الَجنهَّ �ِشْئُتْم: {َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النهَّ

َفَقْد َفاَز..}))))(.
طريقي  من  الترمذي  الحديث:اأخرجه  تخريج 
كالهماَعْن  �سليمان(  وعبدة)بن  َه��اُروَن,  ْبن  َيِزيد 
ِد ْبِن َعْمٍرو,َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, عنه به, و�سححهما  ُمَحمَّ
الترمذي, وعنده زيادة من طريق عبدة » يق�ل اهلل: 
اأذن  ول  راأت  عين  مال  ال�سالحين  لعبادي  اأعددت 
اإن �سئتم«  �سمعت ول خطر على قلب ب�سر, واقروؤوا 
{فال تعلم نف�ض ما اأخفي لهم من قرة اأعين جزاء 
ي�سير  �سجرة  الجنة  وفي  يعمل�ن}))))(,  كان�ا  بما 
اإن  يقطعها,واقروؤوا  ل  عام  مائة  ظلها  في  الراكب 

�سئتم«{وظل ممدود}«))))(.))))(.
 « ���س��ج��رة  ال��ج��ن��ة  وف���ي   « ببع�سه  م��اج��ة  واب���ن 
محمد  ع��ن  عثمان  ب��ن  ال��رح��م��ن  عبد  ط��ري��ق  م��ن 
بن  �سهل  حديث  من  البخاري  عند  ب��ه))))(. وبع�سه 

�سعد))))(.
 ِ 55- )َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
�شلى الل عليه و�شلم » اإِنهَّ اْلَكِريَم ْبَن اْلَكِريِم 
َيْعُقوَب ْبُن  ُيو�ُشُف  اْلَكِريِم  ْبِن  اْلَكِريِم  اْبِن 

ْبَراِهيَم، َقاَل: َوَلْو َلِبْثُت ِفي   اْبِن اإِ�ْشَحاَق ْبِن اإِ
�ُشوُل  الرهَّ َجاَءِني  ُثمهَّ  ُيو�ُشُف  َلِبَث  َما  ْجِن  ال�شِّ
َقاَل  �ُشوُل  الرهَّ ــاَءُه  َج ا  {َفَلمهَّ ــَراأَ  َق ُثمهَّ  اأََجْبُت 
ِتي  �ْشَوِة الالهَّ ْلُه َما َباُل النِّ َك َفا�ْشاأَ اْرِجْع اإَِلى َربِّ
َعَلى   ِ اللهَّ َوَرْحَمُة  َقاَل   .)(((({ اأَْيِدَيُهنهَّ ْعَن  َقطهَّ
ِوي اإَِلى ُرْكٍن �َشِديٍد، اإِْذ َقاَل:  ُلوٍط اإِْن َكاَن َلَياأْ
ُرْكٍن  اإَِلــى  اآِوي  اأَْو  ًة  ُقــوهَّ ِبُكْم  ِلي  نهَّ  اأَ َلْو  {َقــاَل 
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مرويات
 االإمام

محمد بن 
عمرو الليثي 

عن �سيخه 
اأبي �سلمة

في الكتب 
ال�ستة 

)درا�سة 
حديثية(

اإِالهَّ  ا  َنِبيًّ َبْعِدِه  ِمْن   ُ اللهَّ َبَعَث  َفَما  �َشِديٍد}))))(. 
ِفي ِذْرَوٍة ِمْن َقْوِمِه «

واللفظ  الترمذي  اأخ��رج��ه  الــحــديــث:  تــخــريــج 
ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  ُم��َسى,  ْبن  ل  الَف�سْ طريق  من  له, 
َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, عنه به, ومن طريق َعْبَدة)بن 
ِد  ُمَحمَّ َعْن  �سليمان(,  ِحيِم)بن  الرَّ َوَعْبد  �سليمان(, 
»َما  َق��اَل:  ��ُه  اأَنَّ اإِلَّ  ِل,  الَف�سْ َحِديِث  َنْحَ�  َعْمٍرو,  اْبِن 
َقاَل  َق��ْ�ِم��ِه«.  ِمْن  َث��ْرَوٍة  ِفي  اإِلَّ  ا  َنِبيًّ َبْعَدُه   ُ اهللَّ َبَعَث 
ْرَوُة: الَكْثَرُة َوالَمَنَعُة »: »وَهَذا  ْبُن َعْمٍرو: »الثَّ ُد  ُمَحمَّ
َح�َسٌن«)0))(.  َحِديٌث  َوَه��َذا  ِل  الَف�سْ ِرَواَي��ِة  ِمْن  حُّ  اأَ�سَ
في  وحديثه  ال�ستة,  عن  باإ�سناده  الترمذي  تفرد 

ال�سحيحين مفرقا))))(.
َيُهوِديٌّ  َقاَل  َقــاَل:  ُهَرْيَرَة،  اأَِبــي  َعْن   (  -56
ُمو�َشى  َطَفى  ا�شْ ــِذي  َوالهَّ اَل  الَمِديَنِة:  ِب�ُشوِق 
اِر َيَدُه  َعَلى الَب�َشِر، َقاَل: َفَرَفَع َرُجٌل ِمَن االأَْن�شَ
كهَّ ِبَها َوْجَهُه، َقاَل: َتُقوُل َهَذا َوِفيَنا َنِبيُّ  َف�شَ
 ِ ُ َعَلْيِه َو�َشلهََّم؟ َفَقاَل َر�ُشوُل اللهَّ لهَّى اللهَّ ِ �شَ اللهَّ
وِر  ال�شُّ ِفي  {َوُنِفَخ   « َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �شَ
الهَّ  اإِ َماَواِت َوَمْن ِفي االأَْر�ِص  ِعَق َمْن ِفي ال�شهَّ َف�شَ
ُ ُثمهَّ ُنِفَخ ِفيِه اأُْخَرى َفاإَِذا ُهْم ِقَياٌم  َمْن �َشاَء اللهَّ
�َشُه، َفاإَِذا  َل َمْن َرَفَع َراأْ َفاأَُكوُن اأَوهَّ َيْنُظُروَن}))))(. 
َفاَل  الَعْر�ِص،  َقَواِئِم  ِمْن  ِبَقاِئَمٍة  اآِخٌذ  ُمو�َشى 
ا�ْشَتْثَنى  ْن  ِممهَّ َكاَن  اأَْم  َقْبِلي،  َراأْ�َشُه  اأََرَفَع  اأَْدِري 
َمتهَّى  ْبِن  ُيوُن�َص  ِمْن  َخْيٌر  اأََنا  َقاَل:  َوَمْن  ؟  ُ اللهَّ

َفَقْد َكَذَب«
الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
َقاَل:  العالء(  بن  )محمد  ُكَرْيٍب  اأَُب���  َثَنا  َحدَّ ق��ال: 
ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ َق��اَل:  �ُسَلْيَماَن  ْبُن  َعْبَدُة  َثَنا  َحدَّ
»َهَذا  قال:  به,  �َسَلَمَة,عنه  اأَُب���  َثَنا  َحدَّ َق��اَل:  َعْمٍرو 

ِحيٌح«))))(. َحِديٌث َح�َسٌن �سَ
وابن ماجة بمثله, من طريق علي بن م�سهر عن 

محمد بن عمرو به))))(. واأ�سله في ال�سحيحين من 
حديث اأبي هريرة))))(.

ُهَرْيَرَة  ِبي  اأَ َعْن  َوُيــْرَوى  الترمذي:  57- ) قال 
»اإِنِّي  َقاَل:  َو�َصلََّم  َعلَْيِه   ُ لَّى اهللَّ النَِّبيِّ �صَ َعِن  ا,  اأَْي�صً
ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َرَواُه  ٍة«,  َمرَّ ِماَئَة  اْلَيْوِم  ِفي   َ اهللَّ اَلأَ�ْصَتْغِفُر 

ِبي ُهَرْيَرَة))))(. َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, َعْن اأَ

بن  م��س�ل من طريق محمد  بمثله  ماجة  وابن 
ب�سر عن محمد بن عمرو به))))(.

اأبي  عن  البخاري  اأخ��رج��ه  �صحيح  والــحــديــث 
من  ًة«  َمرَّ �َسْبِعيَن  ِمْن  " »اأَْكَثَر  وعنده  بنح�ه  هريرة 
َعْبِد  ْب��ُن  �َسَلَمَة  ُب���  اأَ اأَْخ��َب��َرِن��ى  َق��اَل  ْه��ِرىِّ  ال��زُّ طريق 

ْحَمِن عنه به))))(. الرَّ
اْلُمَزِنىِّ  الأََغرِّ  له من حديث  وعند م�سلم �ساهد 

ْحَبٌة – بمثله بزيادة))))(.  - َوَكاَنْت َلُه �سُ
:{َوَلَقْد  ِ اللهَّ َقْوِل  ِفي  ا�ٍص،  َعبهَّ اْبِن  )َعْن   -58
} الُمْنَتَهى})0))(  �ِشْدَرِة  ِعْنَد  اأُْخَرى  َنْزَلًة  َراآُه 

اأَْوَحى}))))( {َفَكاَن َقاَب  َما  اإَِلى َعْبِدِه  َفاأَْوَحى 
لهَّى  ِبيُّ �شَ ْدَنى}))))( َقاَل»َقْد َراآُه النهَّ َقْو�َشْيِن اأَْو اأَ

ُ َعَلْيِه َو�َشلهََّم«:  اللهَّ
الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
َقاَل:  ْبِن �َسِعيٍد الأَُمِ�يُّ  َيْحَيى  ْبُن  َثَنا �َسِعيُد  قال: َحدَّ
اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  اْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ َقاَل:  اأَِبي  َثَنا  َحدَّ

�َسَلَمَة, عنه به, قال:»َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن«))))(.
والروؤيا  الجماعة,  عن  الترمذي  به  تفرد  وق��د 

ذهب اإليها ابن عبا�ض, وفيها خالف ظاهر.
َهِذِه  َنَزَلْت  ا  َلمهَّ َقاَل:  ُهَرْيَرَة  اأَِبي  )َعْن   -59
ِعيِم}))))(  النهَّ َعِن  َيْوَمِئٍذ  َلُت�ْشاأَُلنهَّ  {ُثمهَّ  االآَيَة: 
ِعيِم  النهَّ اأَيِّ  َعْن   ، ِ اللهَّ َر�ُشوَل  َيا  ا�ُص:  النهَّ َقاَل 
ٌر،  َحا�شِ َواْلَعُدوُّ  ااْلأَ�ْشَوَداِن  ُهَما  َفاإِنهََّما  ُل؟  ُن�ْشاأَ
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َذِلَك  »اإِنهَّ  ــاَل:  َق َعَواِتِقَنا؟  َعَلى  َو�ُشُيوُفَنا 
�َشَيُكوُن« 

الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
ِد ْبِن َعْمٍرو,  ا�ٍض, َعْن ُمَحمَّ من طريق اأَِبي َبْكِر ْبِن َعيَّ
ُعَيْيَنَة  اْبِن  »َوَحِديُث  قال:  به,  �َسَلَمَة,عنه  اأَِب��ي  َعْن 
�ُسْفَياُن  َهَذا,  ِمْن  حُّ  اأَ�سَ ِعْنِدي  َعْمٍرو  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن 
ْبِن  َبْكِر  ِب��ي  اأَ ِمْن  َحِديًثا  حُّ  َواأَ�سَ ْحَفُظ  اأَ ُعَيْيَنَة  اْب��ُن 
قبله, عن محمد  تقدم  عيينة:  ابن  وحديث  ا�ٍض«  َعيَّ
حاطب  بن  الرحمن  عبد  بن  يحيى  عن  عمرو  ابن 
 « نزلت  لما  قال:  اأبيه  الزبير عن  بن  اهلل  عبد  عن 
ثم لت�ساألن ي�مئذ عن النعيم« قال الزبير: يا ر�س�ل 
الأ�س�دان  هما  واإنما  عنه؟  ن�ساأل  النعيم  فاأي  اهلل 
التمر والماء, قال: اأما اإنه �سيك�ن. قال: هذا حديث 

ح�سن))))(.
َر�ُشوُل  َقــاَل  ــاَل:  َق ــَرَة،  ُهــَرْي ــي  ِب اأَ )َعــْن   -60
َما  ِتي  اأُمهَّ »اأَْعَماُر  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ
َيُجوُز  َمْن  َواأََقلُُّهْم  ْبِعيَن،  ال�شهَّ اإَِلى  يَن  تِّ ال�شِّ َبْيَن 

َذِلَك« 
له,  واللفظ  الترمذي  الحديث:اأخرجه  تخريج 
َعْبُد  َثِني  َحدَّ َقاَل:  َعَرَفَة,  ْبُن  الَح�َسُن  َثَنا  َحدَّ قال: 
ِد ْبِن َعْمٍرو,  , َعْن ُمَحمَّ ٍد الُمَحاِرِبيُّ ْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ الرَّ
َعْن اأَِبي �َسَلَمَة عنه به, قال: َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن َغِريٌب 
ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, َعْن اأَِبي  ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َل َنْعِرُفُه اإِلَّ  لَّى اهللَّ ِبيِّ �سَ ُهَرْيَرَة, َعِن النَّ
َغْيِر  ِمْن  ُهَرْيَرَة  اأَِبي  َعْن  ُرِوَي  َوَقْد  الَ�ْجِه.  َهَذا  ِمْن 

َهَذا اْلَ�ْجِه))))(.
بن عرفة  الح�سن  ومن طريق  بمثله  ماجة  وابن 

به))))(.
ى  »اأَْو�شَ َعــْوٍف،  ْبَن  ْحَمِن  الرهَّ َعْبَد  اأَنهَّ   (  -61
ِباأَْرَبِعِماَئِة  ِبيَعْت  الُموؤِْمِنيَن  َهاِت  اِلأُمهَّ ِبَحِديَقٍة 

اأَْلٍف«. 

تخريج االأثر: اأخرجه الترمذي واللفظ له, من 
ِبي  ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَ طريق ُقَرْي�ض ْبن اأََن�ٍض, َعْن ُمَحمَّ

�َسَلَمَة عنه به. قال: َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن َغِريٌب))))(.
اأنه  اإل  ثقة  الأن�ساري:  اأن�ض  بن  قري�ض  اأق���ل: 
اأبيه  ع��ن  �سلمة  اأب���ي  ورواي����ة  وت��غ��ي��ر))))(,  اختلط 
وه�  اأب���ه  ت�في  فقد  قليلة,  ع�ف  بن  الرحمن  عبد 

�سبي)0))(. وهذا الأثر مما تفرد به الترمذي.
عائ�سة  عن  طريقه  من  قبله  عنده  �ساهد  ول��ه 
اأمركن مما يهمني بعدي, ولن ي�سبر  اإن  مرف�عا » 
اإل ال�سابرون, ثم تق�ل عائ�سة« ف�سقى اهلل  عليكن 
بن  الرحمن  عبد  تريد  الجنة,  �سل�سبيل  من  اأب��اك 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأزواج  و�سل  قد  وكان  ع�ف, 
و�سلم بما يقال بيعت باأربعين األفا »قال الترمذي«هذا 

حديث ح�سن �سحيح غريب))))(.
َراأَْيُت  َقــاَل:   ، َعــِديِّ ْبِن   ِ اللهَّ َعْبِد  )َعْن   -62
َواِقًفا َعَلى  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه   ُ لهَّى اللهَّ ِ �شَ َر�ُشوَل اللهَّ
 ، ِ ِ اإِنهَِّك َلَخْيُر اأَْر�ِص اللهَّ الَحْزَوَرِة َفَقاَل: »َواللهَّ
، َوَلْواَل اأَنِّي اأُْخِرْجُت  ِ ِ اإَِلى اللهَّ َواأََحبُّ اأَْر�ِص اللهَّ

ِمْنِك َما َخَرْجُت« 
الترمذي واللفظ له,  اأخرجه  تخريج الحديث: 
قال:  به,  عنه  �َسَلَمَة,  اأَِبي  َعْن   , ْهِريِّ الزُّ طريق  من 
َرَواُه ُي�ُن�ُض,  َوَقْد  ِحيٌح َغِريٌب«  »َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن �سَ
ُد ْبُن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي  , َنْحَ�ُه َوَرَواُه ُمَحمَّ ْهِريِّ َعِن الزُّ
َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ ِبيِّ  النَّ َعِن  ُهَرْيَرَة,  اأَِبي  َعْن  �َسَلَمَة, 
َعْبِد  َعْن  �َسَلَمَة,  اأَِبي  َعْن   , ْهِريِّ الزُّ »َوَحِديُث  َو�َسلََّم 
«))))(. وهذا مما  حُّ ِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َحْمَراَء ِعْنِدي اأَ�سَ اهللَّ

تفرد به الترمذي �سندا ومتنا.
 ِ 63- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
الَيَمِن،  اأَْهُل  »اأََتاُكْم  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �شَ
ْفِئَدًة، االإِيَماُن َيَماٍن،  َعُف ُقُلوًبا، َواأََرقُّ اأَ ُهْم اأَ�شْ

َوالِحْكَمُة َيَماِنَيٌة«.
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مرويات
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اأبي �سلمة

في الكتب 
ال�ستة 

)درا�سة 
حديثية(

َثَنا  قال:َحدَّ الترمذي  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
ْبُن  الَعِزيِز  َعْبُد  َث��َن��ا  َق��اَل:َح��دَّ �سعيد(  )ب��ن  ُقَتْيَبُة 
اأَِبي  َعْمٍرو,َعْن  اْبِن  ِد  ُمَحمَّ ٍد)الدراوردي(,َعْن  ُمَحمَّ
ِبي  ا�ٍض, َواأَ �َسَلَمَة عنه به, قال: َوِفي الَباِب َعْن اْبِن َعبَّ

ِحيٌح))))(. َم�ْسُع�ٍد, َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن �سَ
ت��ف��رد ال��ت��رم��ذي ب��ه��ذا الإ���س��ن��اد, وح��دي��ث��ه في 

ال�سحيحين))))(.
َر�ُشوُل  َقــاَل  َقــاَل:  ُهــَرْيــَرَة،  اأَِبــي  َعْن   (  -64
ِجْبِريُل  »َهــَذا  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ
لهَّى  َف�شَ ِديَنُكْم،  ُيَعلُِّمُكْم  َجاَءُكْم  اَلُم  ال�شهَّ َعَلْيِه 
ْهَر ِحيَن  لهَّى الظُّ ْبَح ِحيَن َطَلَع اْلَفْجُر، َو�شَ ال�شُّ
َراأَى  ِحيَن  َر  اْلَع�شْ لهَّى  �شَ ُثمهَّ  ْم�ُص،  ال�شهَّ َزاَغــِت 
َغَرَبِت  ِحيَن  اْلَمْغِرَب  لهَّى  �شَ ُثمهَّ  ِمْثَلُه،  لهَّ  الظِّ
لهَّى اْلِع�َشاَء  اِئِم، ُثمهَّ �شَ ْم�ُص َوَحلهَّ ِفْطُر ال�شهَّ ال�شهَّ
لهَّى  ِحيَن َذَهَب �َشَفُق اللهَّْيِل، ُثمهَّ َجاَءُه اْلَغَد َف�شَ
ِبِه  لهَّى  �شَ ُثمهَّ  َقِلياًل،  اأَ�ْشَفَر  ِحيَن  ْبَح  ال�شُّ ِبِه 
َر  لهَّى اْلَع�شْ لُّ ِمْثَلُه، ُثمهَّ �شَ ْهَر ِحيَن َكاَن الظِّ الظُّ
اْلَمْغِرَب  لهَّى  �شَ ُثــمهَّ  ِمْثَلْيِه،  لُّ  الظِّ َكــاَن  ِحيَن 
ْم�ُص َوَحلهَّ ِفْطُر  ِبَوْقٍت َواِحٍد ِحيَن َغَرَبِت ال�شهَّ
�َشاَعٌة  َذَهَب  ِحيَن  اْلِع�َشاَء  لهَّى  �شَ ُثمهَّ  اِئِم،  ال�شهَّ
اَلِتَك  اَلُة َما َبْيَن �شَ ِمَن اللهَّْيِل«، ُثمهَّ َقاَل: »ال�شهَّ

اَلِتَك اْلَيْوَم« اأَْم�ِص َو�شَ
له,  واللفظ  الن�سائي  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
ُل  َنا اْلَف�سْ قال: اأَْخَبَرَنا اْلُح�َسْيُن ْبُن ُحَرْيٍث, َقاَل: اأَْنَباأَ
ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة,عنه  اْبُن ُم��َسى, َعْن ُمَحمَّ
ح�سن  وه�  الإ�سناد,  بهذا  الن�سائي  تفرد  ب���ه))))(. 

لأجل الليثي, وللحديث �س�اهد.
َزَماِن  ِفي  لهَّْيَنا  �شَ َقاَل:  �َشَلَمَة  اأَِبي  )َعْن   -65
َرْفَنا اإَِلى اأََن�ِص ْبِن  ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، ُثمهَّ اْن�شَ
َرَف َقاَل َلَنا:  ا اْن�شَ لِّي، َفَلمهَّ َماِلٍك َفَوَجْدَناُه ُي�شَ
»اإِنِّي  َقاَل:  ْهَر.  الظُّ لهَّْيَنا  �شَ ُقْلَنا:  لهَّْيُتْم؟«  »�شَ

َفَقاَل:  ْلَت.  َعجهَّ َلُه:  ُلوا  َفَقوهَّ َر«.  اْلَع�شْ لهَّْيُت  �شَ
لُّوَن« َحاِبي ُي�شَ �شْ ْيُت اأَ لِّي َكَما َراأَ »اإِنهََّما اأُ�شَ

له,  واللفظ  الن�سائي  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
ُب�  اأَ َثَنا  َحدَّ َقاَل:  اإِْبَراِهيَم  ْبُن  اإِ�ْسَحاُق  اأَْخَبَرَنا  قال: 
عنه  َعْمٍرو,  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ َقاَل:  اْلَمَدِنيُّ  َعْلَقَمَة 
وه�  ال�سياق,  بهذا  باإ�سناده  الن�سائي  تفرد  ب��ه))))(. 

ح�سن الإ�سناد لأجل الليثي, وبقية رجاله ثقات.
ْم�ُص  66- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َك�َشَفِت ال�شهَّ
َو�َشلهََّم،  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ َر�ُشوِل  َعْهِد  َعَلى 
َرَكَع  ُثمهَّ  اْلِقَياَم،  َفاأََطاَل  ا�ِص  ِللنهَّ لهَّى  َف�شَ َفَقاَم 
َوُهَو  اْلِقَياَم  َفاأََطاَل  َقاَم  ُثمهَّ  ُكوَع،  الرُّ َفاأََطاَل 
ُكوَع  الرُّ َفاأََطاَل  َرَكَع  ُثمهَّ  ِل،  ااْلأَوهَّ اْلِقَياِم  ُدوَن 
َفاأََطاَل  �َشَجَد  ُثمهَّ  ِل،  وهَّ ااْلأَ ُكوِع  الرُّ ُدوَن  َوُهــَو 
ُجوَد  ال�شُّ َفاأََطاَل  �َشَجَد  ُثمهَّ  َرَفَع،  ُثمهَّ  ُجوَد،  ال�شُّ
لهَّى  َف�شَ َقــاَم  ُثــمهَّ  ِل،  ااْلأَوهَّ ُجوِد  ال�شُّ ُدوَن  ــَو  َوُه
�َشَجَد  ُثــمهَّ  ــَك،  َذِل ِمْثَل  ِفيِهَما  َوَفَعَل  َرْكَعَتْيِن 
�َشْجَدَتْيِن َيْفَعُل ِفيِهَما ِمْثَل َذِلَك َحتهَّى َفَرَغ ِمْن 
اآَيَتاِن  َواْلَقَمَر  ْم�َص  »اإِنهَّ ال�شهَّ َقاَل:  ُثمهَّ  اَلِتِه،  �شَ
، َواإِنهَُّهَما اَل َيْنَك�ِشَفاِن ِلَمْوِت اأََحٍد  ِ ِمْن اآَياِت اللهَّ
اإَِلى  َفاْفَزُعوا  َذِلَك  َراأَْيُتْم  َفاإَِذا  ِلَحَياِتِه،  َواَل 

اَلِة« ِ َعزهَّ َوَجلهَّ َواإَِلى ال�شهَّ ِذْكِر اللهَّ
له,  واللفظ  الن�سائي  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
اْلَعِظيِم,  َعْبِد  ْبِن   ِ ُعَبْيِد اهللَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اأَْخَبَرَنا  قال: 
اُد  َعبَّ َثَنا  َحدَّ َق��اَل:  �َسَباَلُن,  اإِْبَراِهيُم  َثِني  َحدَّ َق��اَل: 
اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  اْلُمَهلَِّبيُّ  اٍد  َعبَّ اْب��ُن 
. وهذا الإ�سناد تفرد به الن�سائي,  �َسَلَمَة عنه به))))(

وحديثه في ال�سحيحين))))(.
�ُشَبْيَعُة  َعْت  َو�شَ َقاَلْت:  �َشَلَمَة،  اأُمِّ  َعْن   (  -67
 ِ اللهَّ َر�ُشوُل  »َفاأََمَرَها  اٍم،  ِباأَيهَّ َزْوِجَها  َوَفاِة  َبْعَد 

َج« لهَّى الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم اأَْن َتَزوهَّ �شَ
واللفظ  الن�سائي  اأخ��رج��ه  الــحــديــث:  تــخــريــج 
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ُكَرْيٍب)م�لى  َي�َساٍر,َعْن  ْبِن  �ُسَلْيَماَن  طريق  من  له, 
َعْمٍرو,َعْن  ْبُن  ُد  َوُمَحمَّ �َسَلَمَة,  اأُمِّ  عبا�ض(,َعْن  ابن 
الن�سائي  تفرد  به))))(.  ُكَرْيٍب,عنها  َعْن  �َسَلَمَة,  اأَِبي 

باإ�سناده, واأ�سله في ال�سحيحين)00)(.
 ِ َر�ُشوُل اللهَّ َقاَل  ُهَرْيَرَة َقاَل:  اأَِبي  68- )َعْن 
اأُْعِمَر  َفَمْن  ُعْمَرى،  َو�َشلهََّم»اَل  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ

�َشْيًئا َفُهَو َلُه«
واللفظ  الن�سائي  اأخ��رج��ه  الــحــديــث:  تــخــريــج 
َنا اإِ�ْسَماِعيُل  له,قال: اأَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر, َقاَل: اأَْنَباأَ
ٍد)بن عمرو(, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة,  )ابن جعفر(,َعْن ُمَحمَّ

عنه به))0)(.
زكريا  بن  يحيى  طريق  من  بمثله,  ماجة  واب��ن 
ابن اأبي زائدة عن محمد بن عمرو به))0)(, وحديثه 

اأ�سله في ال�سحيحين من حديث جابر))0)(.
»َنَهى  َقاَل:   ، اْلُخْدِريِّ �َشِعيٍد  اأَِبي  )َعْن   -69
َعِن  ــَم،  ــلهَّ َو�ــشَ َعــَلــْيــِه  الُل  لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ ــوُل  ــشُ َر�

اْلُمَحاَقَلِة َواْلُمَزاَبَنِة«.
تخريج الحديث: اأخرجه الن�سائي, واللفظ له, 
اْلُمَباَرِك,  ْب��ِن   ِ اهللَّ َعْبِد  ْب��ُن  ُد  ُمَحمَّ اأَْخ��َب��َرَن��ا  ق��ال: 
َعْبُد  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  اآَدَم,  اْبُن  َوُهَ�  َيْحَيى  َثَنا  َحدَّ َقاَل: 
َعْن  َعْمٍرو  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  �سليمان(,  ِحيِم)بن  الرَّ
باإ�سناده,  الن�سائي  تفرد  ب��ه))0)(.  �َسَلَمَة,عنه  اأَِب��ي 

والحديث في ال�سحيحين))0)(.
 ِ 70- )َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
َل َعَليهَّ َما َلْم  لهَّى الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم: »َمْن َتَقوهَّ �شَ

اِر«  اأْ َمْقَعَدُه ِمَن النهَّ اأَُقْل، َفْلَيَتَبوهَّ
واللفظ  ماجة  اب��ن  اأخرجه  الــحــديــث:  تخريج 
َثَنا  َحدَّ َقاَل:  �َسْيَبَة  اأَِبي  ْبُن  َبْكِر  اأَُب�  َثَنا  َحدَّ قال:  له, 
�َسَلَمَة  اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  ِب�ْسٍر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ
في  وه���  ب��اإ���س��ن��اده.  ماجة  اب��ن  تفرد  ب����ه))0)(.  عنه 

ال�سحيح))0)(.
اأَِبي �َشَلَمَة، َقاَل: ُقْلُت اِلأَِبي �َشِعيٍد  71- )َعْن 
الُل  لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ َر�ُشوَل  �َشِمْعَت  َهْل   ، اْلُخْدِريِّ
�َشْيًئا؟  ــِة  اْلــَحــُروِريهَّ ِفــي  َيــْذُكــُر  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه 
َيْحِقُر  ُدوَن،  َيَتَعبهَّ »َقْوًما  َيْذُكُر  �َشِمْعُتُه  َفَقاَل: 
َمَع  ْوَمُه  َو�شَ اَلِتِهْم،  �شَ َمــَع  اَلَتُه  �شَ اأََحــُدُكــْم 
ْهُم  يِن َكَما َيْمُرُق ال�شهَّ ْوِمِهْم، َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ �شَ
ِلِه، َفَلْم  ِة، اأََخَذ �َشْهَمُه َفَنَظَر ِفي َن�شْ ِميهَّ ِمَن الرهَّ
�َشْيًئا،  َيَر  َفَلْم  اِفِه  ِر�شَ ِفي  َفَنَظَر  �َشْيًئا،  َيَر 
ِفي  َفَنَظَر  �َشْيًئا،  َيَر  َفَلْم  ِقْدِحِه  ِفي  َفَنَظَر 

اْلُقَذِذ َفَتَماَرى، َهْل َيَرى �َشْيًئا اأَْم ال« 
تخريج الحديث: اأخرجه ابن ماجة واللفظ له, 
َثَنا َيِزيُد ْبُن  َثَنا اأَُب� َبْكِر ْبُن اأَِبي �َسْيَبَة َقاَل: َحدَّ قال: َحدَّ
. تفرد  ُد ْبُن َعْمٍرو عنه به))0)( َنا ُمَحمَّ َهاُروَن َقاَل اأَْنَباأَ

ابن ماجة باإ�سناده, وحديثه في ال�سحيحين))0)(.
اأَْعَراِبيٌّ  َدَخَل  َقاَل:  ُهَرْيَرَة،  اأَِبي  )َعْن   -72
َو�َشلهََّم  َعَلْيِه  لهَّى الُل  ِ �شَ َوَر�ُشوُل اللهَّ اْلَم�ْشِجَد، 
َواَل  ٍد  َوِلُمَحمهَّ ِلي  اْغِفْر  اللهَُّهمهَّ  َفَقاَل:  َجاِل�ٌص، 
لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ َر�ُشوُل  ِحَك  َف�شَ َمَعَنا،  اِلأََحٍد  َتْغِفْر 
اْحَتَظْرَت  »َلــَقــْد  ـــاَل:  َوَق َو�َشلهََّم  َعَلْيِه  الُل 
َناِحَيِة  ِفي  َكــاَن  اإَِذا  َحتهَّى  ــى،  َولهَّ ُثمهَّ  َوا�ِشًعا« 
َبْعَد  ااْلأَْعَراِبيُّ  َفَقاَل:  َيُبوُل،  َف�َشَج  اْلَم�ْشِجِد، 
ي، َفَلْم ُيوؤَنِّْب، َوَلْم  ِبي َواأُمِّ اأَْن َفِقَه، َفَقاَم اإَِليهَّ ِباأَ
، َفَقاَل: »اإِنهَّ َهَذا اْلَم�ْشِجَد اَل ُيَباُل ِفيِه،  َي�ُشبهَّ
اَلِة، ُثمهَّ اأََمَر ِب�َشْجٍل  ِ َوِلل�شهَّ َواإِنهََّما ُبِنَي ِلِذْكِر اللهَّ

ِمْن َماٍء، َفاأُْفِرَغ َعَلى َبْوِلِه« 
واللفظ  ماجة  اب��ن  اأخرجه  الــحــديــث:  تخريج 
َثَنا  َحدَّ َقاَل:  �َسْيَبَة  اأَِبي  ْبُن  َبْكِر  اأَُب�  َثَنا  َحدَّ قال:  له, 
ِد ْبِن َعْمٍرو َعْن اأَِبي �َسَلَمَة  َعِليُّ ْبُن ُم�ْسِهٍر, َعْن ُمَحمَّ
في  واأ�سله  ال�ستة,  عن  باإ�سناده  تفرد  ب��ه)0))(,  عنه 

ال�سحيحين))))(.
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 ِ 73- )َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َدَخَل َر�ُشوُل اللهَّ
لهَّى الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم اْلَم�ْشِجَد َف�َشِمَع ِقَراَءَة  �شَ
ْبُن   ِ َعْبُد اللهَّ َفِقيَل:  َفَقاَل: »َمْن َهَذا؟«  َرُجٍل 
اآِل  َمَزاِميِر  ِمْن  َهَذا  اأُوِتَي  »َلَقْد  َفَقاَل:  َقْي�ٍص، 

َداُوَد«
واللفظ  ماجة,  ابن  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
َقاَل:  َيْحَيى)الذهلي(  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ قال:  له, 
ُد ْبُن َعْمٍرو  َثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن َقاَل: اأَْخَبَرَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َعْن اأَِبي �َسَلَمَة عنه به))))(, تفرد ابن ماجة باإ�سناده, 

واأ�سله في ال�سحيح))))(.
َر�ُشوُل  َقــاَل  ــاَل:  َق ــَرَة،  ُهــَرْي ــي  ِب اأَ )َعــْن   -74
َحقِّ  ِمْن  »َخْم�ٌص  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ
َواإَِجاَبُة  ِة،  ِحيهَّ التهَّ َردُّ  اْلُم�ْشِلِم:  َعَلى  اْلُم�ْشِلِم 
اْلَمِري�ِص،  َوِعَياَدُة  اْلِجَناَزِة،  َو�ُشُهوُد  ْعَوِة،  الدهَّ

» َ َذا َحِمَد اللهَّ َوَت�ْشِميُت اْلَعاِط�ِص اإِ
واللفظ  ماجة  اب��ن  اأخرجه  الــحــديــث:  تخريج 
َثَنا  َحدَّ َقاَل:  �َسْيَبَة  اأَِبي  ْبُن  َبْكِر  اأَُب�  َثَنا  َحدَّ قال:  له, 
ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة  ُد ْبُن ِب�ْسٍر, َعْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ
في  واأ�سله  باإ�سناده,  ماجة  ابن  تفرد  ب��ه))))(.  عنه 

ال�سحيحين))))(.
ِبيِّ  النهَّ َعَلى  ُمرهَّ  َقاَل:  ُهَرْيَرَة،  اأَِبي  )َعْن   -75
َعَلْيَها  َفاأُْثِنَي  ِبِجَناَزٍة،  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ
َخْيًرا ِفي َمَناِقِب اْلَخْيِر، َفَقاَل: »َوَجَبْت« ُثمهَّ 
ِفي  ا  �َشرًّ َعَلْيَها  َفاأُْثِنَي  ْخَرى،  ِباأُ َعَلْيِه  وا  َمــرُّ
�ُشَهَداُء  اإِنهَُّكْم  »َوَجَبْت،  َفَقاَل:   ، رِّ ال�شهَّ َمَناِقِب 

ِ ِفي ااْلأَْر�ِص« اللهَّ
له,  واللفظ  ماجة  ابن  الحديث:اأخرجه  تخريج 
َثَنا  َحدَّ َق��اَل:  �َسْيَبَة  ِب��ي  اأَ ْب��ُن  َبْكِر  اأَُب���  َثَنا  َحدَّ ق��ال: 
�َسَلَمَة  اأَِبي  َعْمٍرو,َعْن  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ُم�ْسِهٍر,َعْن  ْبُن  َعِليُّ 
في  واأ�سله  باإ�سناده,  تفرد  مما  وه�  ب���ه))))(.  عنه 

ال�سحيحين))))(.

ِبيِّ  النهَّ َعَلى  ُمرهَّ  َقاَل  ُهَرْيَرَة،  اأَِبي  )َعْن   -76
َوَقاَل:  َفَقاَم  ِبِجَناَزٍة،  َو�َشلهََّم  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ

»ُقوُموا؛ َفاإِنهَّ ِلْلَمْوِت َفَزًعا« 
واللفظ  ماجة  اب��ن  اأخرجه  الــحــديــث:  تخريج 
ْبُن  اُد  َوَهنَّ �َسْيَبَة,  اأَِبي  ْبُن  َبْكِر  اأَُب�  َثَنا  َحدَّ قال:  له, 
ِد  ُمَحمَّ َعْن  �ُسَلْيَماَن,  ْبُن  َعْبَدُة  َثَنا  َحدَّ َقاَل:   , ِريِّ ال�سَّ
اْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة, عنه به))))(. تفرد به ابن 
م�سلم  عند  �ساهد  ثقات.وله  ورجاله  �سندا,  ماجة 

من حديث جابر))))(.
 ِ 77- )َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
اأَْكٍل  اُم  اأَيهَّ ِمًنى  اُم  »اأَيهَّ َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ

َو�ُشْرٍب«
تخريج الحديث: اأخرجه ابن ماجة واللفظ له, 
َعْبُد  َثَنا  َقاَل: َحدَّ �َسْيَبَة  اأَِبي  ْبُن  َبْكِر  اأَُب�  َثَنا  قال: َحدَّ
اأَِبي  ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن  ِحيِم ْبُن �ُسَلْيَماَن, َعْن ُمَحمَّ الرَّ
�َسَلَمَة,عنه به)0))(. تفرد ابن ماجة باإ�سناده, واأ�سله 

عند م�سلم))))(.
لهَّى  ِبيُّ �شَ 78- ) َعْن اأَِبي �َشِعيٍد، َقاَل: َكاَن النهَّ
الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم َيْرُزُقَنا َتْمًرا ِمْن َتْمِر اْلَجْمِع، 
َوَنِزيُد  ِمْنُه  اأَْطَيُب  ُهَو  َتْمًرا  ِبِه  َفَن�ْشَتْبِدُل 
َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ  ِ َر�ُشوُل اللهَّ َفَقاَل  ْعِر،  ال�شِّ ِفي 
َواَل  اَعْيِن،  ِب�شَ َتْمٍر  اُع  �شَ ُلُح  َي�شْ »اَل  َو�َشلهََّم: 
يَناُر  ْرَهِم َوالدِّ ْرَهُم ِبالدِّ ِدْرَهٌم ِبِدْرَهَمْيِن، َوالدِّ

َل َبْيَنُهَما اإِالهَّ َوْزًنا« يَناِر، َواَل َف�شْ ِبالدِّ
واللفظ  ماجة  اب��ن  اأخرجه  الــحــديــث:  تخريج 
َثَنا اأَُب� ُكَرْيٍب )محمد بن العالء( َقاَل:  له, قال: َحدَّ
ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن  َثَنا َعْبَدُة ْبُن �ُسَلْيَماَن, َعْن ُمَحمَّ َحدَّ
في  واأ�سله  باإ�سناده,  تفرد  ب��ه))))(.  عنه  �َسَلَمَة  اأَِبي 

ال�سحيحين من حديث اأبي �سعيد))))(.
 ِ 79- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
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َوَلَعلهَّ  َب�َشٌر،  اأََنا  »اإِنهََّما  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ
َبْع�ٍص،  ِمْن  ِتِه  ِبُحجهَّ ْلَحَن  اأَ َيُكوَن  اأَْن  ُكْم  َبْع�شَ
َفاإِنهََّما  ِقْطَعًة،  اأَِخيِه  َحقِّ  ِمْن  َلُه  َقَطْعُت  َفَمْن 

اِر« اأَْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمَن النهَّ
تخريج الحديث: اأخرجه ابن ماجة واللفظ له, 
ُد  َثَنا ُمَحمَّ َثَنا اأَُب� َبْكِر ْبُن اأَِبي �َسْيَبَة َقاَل: َحدَّ قال: َحدَّ
ُد ْبُن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة  َثَنا ُمَحمَّ اْبُن ِب�ْسٍر َقاَل: َحدَّ

ْحَمِن عنه به))))(. اْبِن َعْبِد الرَّ
تفرد ابن ماجة باإ�سناده, وحديثه في ال�سحيحين 

من حديث اأم �سلمة))))(.
َر�ُشوُل  َقــاَل  َقــاَل:  ُهــَرْيــَرَة،  اأَِبــي  َعْن   (  -80
اأَْهَل  اأََراَد  »َمْن  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ
، َكَما َيُذوُب اْلِمْلُح  ُ اْلَمِديَنِة ِب�ُشوٍء، اأََذاَبُه اللهَّ

ِفي اْلَماِء«
واللفظ  ماجة,  ابن  اأخرجه  الحديث:  تخريج 
َثَنا  َحدَّ َقاَل:  �َسْيَبَة  اأَِبي  ْبُن  َبْكِر  اأَُب�  َثَنا  َحدَّ قال:  له, 
اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  �ُسَلْيَماَن,  ْبُن  َعْبَدُة 
�سلمة  اأبي  عن  باإ�سناده  تفرد  ب��ه))))(.  عنه  �َسَلَمَة, 
به, وه� عند م�سلم من طريق الليثي متابعة بمثله.
قال: حدثنا ابن اأبي عمر)محمد بن يحيى العدني( 
ُم��َسى  َهاُروَن  اأَِبي  َعْن  عيينة(,  �ُسْفَياُن)بن  حدثنا 
َثَنا  ُعَمَر,َحدَّ اأَِب��ي  اْب��ُن  َثَنا  وَحدَّ ح  ِعي�َسى,  ِب��ي  اأَ اْب��ِن 
ْبِن  ِد  ُمَحمَّ العزيز بن محمد(,َعْن  )عبد  َراَوْرِديُّ الدَّ
اَظ )دينار(,  اأََبا َعْبِد اهلِل اْلَقرَّ َعْمٍرو, َجِميًعا �َسِمَعا 
َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ ِبيِّ  النَّ َعِن  ُهَرْيَرَة,  اأََبا  �َسِمَع 
حديث  من  ال�سحيحين  في  والحديث  ِبِمْثِلِه))))(. 

�سعد ابن اأبي وقا�ض))))(.
لهَّى  ِبيُّ �شَ 81- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: »َكاَن النهَّ
الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم ُيْعِجُبُه اْلَفاأُْل اْلَح�َشُن، َوَيْكَرُه 

َيَرَة« الطِّ

واللفظ  ماجة  اب��ن  اأخرجه  الــحــديــث:  تخريج 
َثَنا  َحدَّ ُنَمْيٍر  ْبِن   ِ َعْبِد اهللَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  له, قال:َحدَّ
َعْن  َع��ْم��ٍرو,  ْب��ِن  ِد  ُمَحمَّ َع��ْن  �سليمان(  َع��ْب��َدُة)ب��ن 
في  ونح�ه  باإ�سناده,  تفرد  ب��ه))))(  عنه  �َسَلَمَة  اأَِب��ي 

ال�سحيحين)0))(.
 ِ 82- ) َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
اْلُمْمِر�ُص  ُيــوِرُد  »اَل  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ

» حِّ َعَلى اْلُم�شِ
واللفظ  ماجة  اب��ن  اأخرجه  الــحــديــث:  تخريج 
َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ �َسْيَبَة  اأَِبي  ْبُن  َبْكِر  اأَُب�  َثَنا  قال:َحدَّ له, 
�َسَلَمَة  ِب��ي  اأَ َعْمٍرو,َعْن  ْب��ِن  ِد  ُمَحمَّ ُم�ْسِهٍر,َعْن  اْب��ُن 
في  واأ�سله  باإ�سناده,  ماجة  ابن  تفرد  ب��ه))))(  عنه 

ال�سحيحين))))(.
83- )َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َمرهَّ ِباأَِبي ُهَرْيَرَة 
َفًتى ِمْن ُقَرْي�ٍص َيُجرُّ �َشَبَلُه، َفَقاَل:َيا اْبَن اأَِخي 
َو�َشلهََّم  َعَلْيِه  لهَّى الُل  ِ �شَ َر�ُشوَل اللهَّ �َشِمْعُت  اإِنِّي 
َيْنُظِر  َلْم  اْلُخَياَلِء،  ِمَن  َثْوَبُه  َجرهَّ  َيُقوُل:»َمْن 

ُ اإَِلْيِه َيْوَم القيامة »  اللهَّ
واللفظ  ماجة  اب��ن  اأخرجه  الــحــديــث:  تخريج 
ُد  َثَنا ُمَحمَّ َثَنا اأَُب� َبْكِر ْبُن اأَِبي �َسْيَبَة َحدَّ له, قال: َحدَّ
�َسَلَمَة عنه  اأَِبي  َعْمٍرو,َعْن  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  ِب�ْسٍر,  اْبُن 

به))))(. 
ت���ف���رد اب����ن م���اج���ة ب���اإ����س���ن���اده, وح���دي���ث���ه في 

ال�سحيحين))))(.
 ِ اللهَّ َر�ُشوَل  َواَعَد  َقاَلْت:  َعاِئ�َشَة  َعْن   (  -84
اَلُم ِفي  لهَّى الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم ِجْبِريُل َعَلْيِه ال�شهَّ �شَ
ِبيُّ  ِتيِه ِفيَها، َفَراَث َعَلْيِه، َفَخَرَج النهَّ َياأْ �َشاَعٍة 
لهَّى الُل َعَلْيِه َو�َشلهََّم َفاإَِذا ُهَو ِبِجْبِريَل َقاِئٌم  �شَ
َتْدُخَل«،  اأَْن  َمَنَعَك  »َما  َفَقاَل:  اْلَباِب.  َعَلى 
َبْيًتا  َواإِنهَّا اَل َنْدُخُل  َكْلًبا،  َقاَل: »اإِنهَّ ِفي اْلَبْيِت 

وَرٌة« ِفيِه َكْلٌب َواَل �شُ
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مرويات
 االإمام

محمد بن 
عمرو الليثي 

عن �سيخه 
اأبي �سلمة

في الكتب 
ال�ستة 

)درا�سة 
حديثية(

تخريج الحديث: اأخرجه ابن ماجة واللفظ له, 
َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  �َسْيَبَة  اأَِبي  ْبُن  َبْكِر  اأَُب�  َثَنا  َحدَّ قال: 
�َسَلَمَة,  اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  ُم�ْسِهٍر,  اْبُن 
عنها به))))(. تفرد ابن ماجة باإ�سناده, واأ�سله عند 

م�سلم من حديث عائ�سة وميم�نة))))(.

َر�ُشوُل  ــاَل  َق ــاَل:  َق ُهــَرْيــَرَة  ــي  ِب اأَ َعــْن   (  -85
ِت�ْشَعًة   ِ لِلهَّ »اإِنهَّ  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ
اَها  الهَّ َواِحًدا، َمْن اأَْح�شَ َوِت�ْشِعيَن ا�ْشًما، ِماَئًة اإِ

َة« َدَخَل اْلَجنهَّ
تخريج الحديث: اأخرجه ابن ماجة واللفظ له, 
َثَنا َعْبَدُة  َثَنا اأَُب� َبْكِر ْبُن اأَِبي �َسْيَبَة َقاَل: َحدَّ قال: َحدَّ
ِد اْبِن َعْمٍرو, َعْن اأَِبي �َسَلَمَة,  اْبُن �ُسَلْيَماَن, َعْن ُمَحمَّ
في  واأ�سله  باإ�سناده,  ماجة  ابن  تفرد  ب��ه))))(,  عنه 

ال�سحيحين من حديث اأبي هريرة))))(.

َر�ُشوُل  َقــاَل  َقــاَل:  ُهــَرْيــَرَة،  اأَِبــي  َعْن   (  -86
َراأَْيُت ِفي َيِدي   « َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  لهَّى الُل  ِ �شَ اللهَّ
ْلُتُهَما َهَذْيِن  وهَّ �ِشَواَرْيِن ِمْن َذَهٍب، َفَنَفْخُتُهَما، َفاأَ

اَبْيِن: ُم�َشْيِلَمَة، َواْلَعْن�ِشيهَّ « اْلَكذهَّ
تخريج الحديث: اأخرجه ابن ماجة واللفظ له, 
ُد  َثَنا ُمَحمَّ َثَنا اأَُب� َبْكِر ْبُن اأَِبي �َسْيَبَة َقاَل: َحدَّ قال: َحدَّ
اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ َق��اَل:  ِب�ْسٍر  اْب��ُن 
�َسَلَمَة,عنه به))))(. تفرد ابن ماجة باإ�سناده, واأ�سل 

حديثه في ال�سحيحين)0))(. 

َر�ُشوُل  َقــاَل  َقــاَل:  ُهــَرْيــَرَة،  اأَِبــي  َعْن   (  -87
�ُشَنَن  ِبُعنهَّ  »َلَتتهَّ َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ  ِ اللهَّ
ــِذَراٍع،  ِب َوِذَراًعـــا  ِبَباٍع،  َباًعا  َقْبَلُكْم  َكــاَن  َمْن 
بٍّ  َلْو َدَخُلوا ِفي ُجْحِر �شَ ِب�ِشْبٍر، َحتهَّى  َو�ِشْبًرا 
اْلَيُهوُد،   ِ اللهَّ َر�ُشوَل  َيا  َقاُلوا:  ِفيِه«،  َلَدَخْلُتْم 

اَرى؟ َقاَل: »َفَمْن اإًِذا« �شَ َوالنهَّ

واللفظ  ماجة  اب��ن  اأخرجه  الــحــديــث:  تخريج 
َيِزيُد  َثَنا  َحدَّ �َسْيَبَة  اأَِبي  ْبُن  َبْكِر  اأَُب�  َثَنا  َحدَّ قال:  له, 
�َسَلَمَة  اأَِب��ي  َعْمٍرو,َعْن  ْب��ِن  ِد  ُمَحمَّ َه��اُروَن,َع��ْن  اْب��ُن 
في  واأ�سله  باإ�سناده,  ماجة  ابن  تفرد  ب��ه))))(  عنه 

ال�سحيحين))))(.
 ِ اللهَّ َر�ُشوُل  َقــاَل  َقــاَل:  ُهــَرْيــَرَة،  اأَِبــي  َعْن   (
اَعُة  ال�شهَّ َتُقوُم  »اَل  َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ
َذَهٍب،  ِمــْن  َجَبٍل  َعــْن  اْلــُفــَراُت  َيْح�ُشَر  َحتهَّى 
َع�َشَرٍة  ُكلِّ  ِمْن  َفُيْقَتُل  َعَلْيِه،  ا�ُص  النهَّ َفَيْقَتِتُل 

ِت�ْشَعٌة«
تخريج الحديث: اأخرجه ابن ماجة واللفظ له, 
ُد  َثَنا ُمَحمَّ َثَنا اأَُب� َبْكِر ْبُن اأَِبي �َسْيَبَة َقاَل: َحدَّ قال: َحدَّ
اأَِبي �َسَلَمَة عنه  ِد ْبِن َعْمٍرو, َعْن  اْبُن ِب�ْسٍر, َعْن ُمَحمَّ

به))))(. تفرد ابن ماجة باإ�سناده ومتنه. 
والحديث اأخرجه البخاري مخت�سرا من حديث 
ِ �سلى اهلل عليه  ���ُل اهللَّ َر���سُ َق��اَل  َق��اَل  ُه��َرْي��َرَة  اأَِب��ى 
ْن َيْح�ِسَر َعْن َكْنٍز ِمْن َذَهٍب,  و�سلم »ُي��ِسُك اْلُفَراُت اأَ
ِمْنُه �َسْيًئا«))))(, وعند م�سلم  َياأُْخْذ  َرُه َفاَل  َفَمْن َح�سَ
هريرة  اأب���ي  ح��دي��ث  م��ن  الليثي  رواي���ة  يخالف  م��ا 
َعْن  اْلُفَراُت  َيْح�ِسَر  َحتَّى  اَعُة  ال�سَّ َتُق�ُم  مرف�عا»َل 
ا�ُض َعَلْيِه َفُيْقَتُل ِمْن ُكلِّ ِماَئٍة  َجَبٍل ِمْن َذَهٍب َيْقَتِتُل النَّ
اأََنا  اأَُك�ُن  َلَعلِّي  ِمْنُهْم  َرُجٍل  ُكلُّ  َوَيُق�ُل  َوِت�ْسُع�َن  ِت�ْسَعٌة 

الذي اأَْنُج�«))))(. 
كعب  ب��ن  اأب��ي  حديث  م��ن  عقبه  �ساهد  وع��ن��ده 
َجَبٍل  َعْن  َيْح�ِسَر  اأَْن  اْلُفَراُت  مرف�عًا ولفظه »ُي��ِسُك 
َفَيُق�ُل  اإَِلْيِه  �َساُروا  ا�ُض  النَّ ِبِه  �َسِمَع  َف��اإَِذا  َذَهٍب  ِمْن 
َلُيْذَهَبنَّ  ِمْنُه  َياأُْخُذوَن  ا�َض  النَّ َتَرْكَنا  َلِئْن  ِعْنَدُه  َمْن 
ِت�ْسَعٌة  َفُيْقَتُل ِمْن ُكلِّ ِماَئٍة  َعَلْيِه  َفَيْقَتِتُل�َن  ُكلِِّه َقاَل  ِبِه 

َوِت�ْسُع�َن«.
اإلى  الفتح  في  حجر  اب��ن  الحافظ  اأ���س��ار  ولقد 
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اأحمد وابن ماجة وقال: هي  الليثي من رواية  رواية 
رواية �ساذة والمحف�ظ رواية م�سلم))))(. 

خالفت  برواية  الليثي  تفرد  من  جاء  وال�سذوذ 
ِت�ْسَعٌة«  َع�ْسَرٍة  ُكلِّ  ِمْن  »َفُيْقَتُل  ق�له  في  م�سلم  رواية 
اأن  ل  النا�ض  لرواية  مخالفا  الثقة  روى  ما  وال�ساذ: 
يروي ما ل يروي غيره. فتك�ن روايته �ساذة مردودة. 
لكن الحافظ اأ�سار اإلى اإمكانية الجمع بين الروايتين 
اإلى  النا�ض  تق�سيم  باختالف  الجمع  ويمكن  فقال: 
الليثي مقب�لة  ق�سمين. وبناء على ذلك تك�ن رواية 

وح�سنة.

ِتي  َياأْ َكاَن  »َلَقْد  َقاَلْت:  َعاِئ�َشَة،  )َعْن   -88
ْهُر  ال�شهَّ َو�َشلهََّم  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ ٍد  ُمَحمهَّ اآِل  َعَلى 
ُقْلُت:  َخاُن«،  الدُّ ُبُيوِتِه  ِمْن  َبْيٍت  ِفي  ُيَرى  َما 
ـــَوَداِن:  »ااْلأَ�ـــشْ َقــاَلــْت:  َطَعاُمُهْم؟  ــاَن  َك َفَما 
ِمَن  ِجيَراٌن  َلَنا  َكاَن  اأَنهَُّه  َغْيَر  َواْلَماُء،  ْمُر،  التهَّ
َرَباِئُب،  َلُهْم  َوَكاَنْت  ْدٍق،  �شِ ِجيَراُن  اِر،  ااْلأَْن�شَ
ٌد:  ُمَحمهَّ »َقاَل  اأَْلَباَنَها  اإَِلْيِه  َيْبَعُثوَن  َفَكاُنوا 

اأَْبَياٍت« ِت�ْشَعَة  َوَكاُنوا 
تخريج الحديث: اأخرجه ابن ماجة واللفظ له, 
َثَنا َيِزيُد  َثَنا اأَُب� َبْكِر ْبُن اأَِبي �َسْيَبَة َقاَل: َحدَّ قال: َحدَّ
اأَِبي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ َقاَل:  َهاُروَن  اْبُن 
�َسَلَمَة, عنه به))))(. تفرد ابن ماجة باإ�سناده, ونح�ه 

في ال�سحيحين من حديث عائ�سة))))(. 

 ِ 89- )َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اللهَّ
َيْوَم  ِباْلَمْوِت  وؤَْتى  ُ « َو�َشلهََّم:  َعَلْيِه  الُل  لهَّى  �شَ
َيا  َفُيَقاُل:  َراِط،  ال�شِّ َعَلى  َفُيوَقُف  اْلِقَياَمِة، 
اأَْن  َوِجِليَن  َخاِئِفيَن  ِلُعوَن  َفَيطهَّ ِة  اْلَجنهَّ اأَْهــَل 
ُيْخَرُجوا ِمْن َمَكاِنِهُم الهَِّذي ُهْم ِفيِه، ُثمهَّ ُيَقاُل: 
ِلُعوَن ُم�ْشَتْب�ِشِريَن َفِرِحيَن اأَْن  اِر َفَيطهَّ َيا اأَْهَل النهَّ
َفُيَقاُل:  ِفيِه،  ُهْم  الهَِّذي  َمَكاِنِهُم  ِمْن  ُيْخَرُجوا 

اْلَمْوُت،  َهَذا  َنَعْم،  َقاُلوا:  َهَذا؟  َتْعِرُفوَن  َهْل 
ُثمهَّ  َراِط،  ال�شِّ َعَلى  َفُيْذَبُح  ِبِه  َفُيوؤَْمُر  َقاَل: 
ُيَقاُل ِلْلَفِريَقْيِن ِكاَلُهَما: ُخُلوٌد ِفيَما َتِجُدوَن، 

اَل َمْوَت ِفيَها اأََبًدا«
وتفرد  ماجة  اب��ن  اأخ��رج��ه  الــحــديــث:  تــخــريــج 
َقاَل:  �َسْيَبَة  ِبي  اأَ ْبُن  َبْكِر  اأَُب�  َثَنا  َحدَّ قال:  باإ�سناده, 
َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  ِب�ْسٍر,  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ
من  ال�سحيحين  في  واأ�سله  به))))(  �َسَلَمَة,عنه  اأَِبي 

حديث اأبي �سعيد.)0))( 

الخاتمة والنتائج

بعد النتهاء من هذا البحث بع�ن من اهلل تعالى 
ل بد من الإ�سارة اإلى اأهم النتائج:

واأنه  التابعين  تابعي  اأئمة  من  الليثي  الإمام  اإن   - اأواًل 
من اأ�سرة عربية علمية مرم�قة من �ساكني المدينة 

المن�رة.

ثانياً- اإنه كان �ساحب اأبي �سلمة بن عبد الرحمن 
وراوية حديثه.

اأئمة  اإنه كان كثير الحديث وقد روى عنه كبار  ثالثاً- 
ال�ساأن مثل �سعبة وال�سفيانين.

رابعاً- ه� في اأعلى مراتب الح�سن من روايته عن 
اأبي �سلمة عن اأبي هريرة.

خام�صاً-  اإنه كان حري�سًا على كتابة حديثه.

بغيره,  مقرونًا  له  اأخرج  البخاري  اإن  �صاد�صاً- 
وم�سلمًا متابعة له 

واحدًا  حديثًا  الم�طاأ  في  مالك  له  روى  �صابعاً- 
مرف�عًا في غير الأحكام

ت�سعين  بلغت  �سلمة  اأبي  طريق  من  اأحاديثه  ثامناً- 
حديثا عند ال�ستة فيما ت��سلت اإليه واهلل اأعلم.
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الحوا�صي

ابن �سعد ) ت0))ه�(, الطبقات الكبرى, )/0). ) )ترجمة 
جده علقمة بن وقا�ض(.

» دي�ان  ابــن خــلــدون. )  تــاريــخ  اب��ن خلدون ) ت)0)ه����(, 
المبتداأ والخبر« �ض ))).

 , العرب. ) قبائل  معجم  ت)0))ه���(,   ( كحالة  ر�سا  عمر 
.(0((/(

. الطبقات, ج), �ض )0)/ ج), �ض 0). )
تهذيب  ه���(,  ال��م��زي)ت))). ) الرحمن  عبد  ب��ن  ي��سف 

الكمال في اأ�سماء الرجال رقم )))))(. 
َعْمٍرو  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ الترمذي من طريق  اأقــول: وحديثه عند   
ْبَن  ِب���اَلَل  �َسِمْعُت  َق���اَل:  ي,  َج���دِّ َع��ْن  اأَِب���ي,  َث��ِن��ي  َح��دَّ َق���اَل: 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم  لَّى اهللَّ ِ �سَ اِحَب َر�ُس�ِل اهللَّ , �سَ الَحاِرِث الُمَزِنيَّ
َيُق�ُل:  َو�َسلََّم  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ  ِ اهللَّ َر�ُس�َل  �َسِمْعُت  َيُق�ُل: 
الحديث«   ... ِ اهللَّ َ�اِن  ِر�سْ ِمْن  ِبالَكِلَمِة  َلَيَتَكلَُّم  اأََحَدُكْم  »اإِنَّ 
كتاب  ال�سنن,  ِحيٌح.  �سَ َح�َسٌن  َحِديٌث  الترمذي:َهَذا  قال 
رقم  الفتن,  كتاب  في  ماجة  وابن   ,)((((( رقم  الزهد, 

.)(((((
.) الذهبي)ت)))ه�(, �سير اأعالم النبالء, رقم ) ))). )

.) الحافظ ابن حجر ) ت )))ه(, الإ�سابة, رقم ))))). )
.) تهذيب الكمال, رقم ))))). )

الم�سدر ال�سابق, رقم ) )))). ) (.
.) �سير اأعالم النبالء, رقم ) ))). 0)

ْج  ُيَخرِّ َلْم   :  (( .(0-((/(( التمهيد  في  البر  عبد  ابن  قال 
ُحْكًما  ِئِه  ُمَ�طَّ ِفي  َعْلَقَمَة  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  َماِلك 
ْهِريِّ َوِمْثِلِه َوَلْم َيُكْن ِعْنَدُه  ْحَكاِم ِبالزُّ َوا�ْسَتْغَنى َعْنُه ِفي اْلأَ
ِئِه  ُمَ�طَّ ِفي  َعْنُه  َذَكَر  َما  َواإِنَّ َقاِت,  الثِّ ُي�ِخ  ال�سُّ ِعَداِد  ِفي  اإِلَّ 
ليتكلم..."  الرجل  "اإن  َوُه��َ�  َواِح��ًدا  َحِديًثا  اْلُم�ْسَنِد  ِمَن 
وقد تقدم �ض: ). ثم قال ابن عبد البر: َهَكَذا َرَوى َهَذا 
اأِ, َوَغْيُر َماِلٍك َيُق�ُل ِفي َهَذا  َواِة ِلْلُمَ�طَّ اْلَحِديَث َجَماَعُة الرُّ
ِه َعْن ِباَلِل ِد ْبِن َعْمٍرو َعْن اأَِبيِه َعْن َجدِّ اْلَحِديِث َعْن ُمَحمَّ

ٍل َوِفي ِرَواَيِة َمْن   اْبِن اْلَحاِرِث َفُهَ� ِفي ِرَواَيِة َماِلٍك َغْيُر ُمتَّ�سِ
ٌل ُم�ْسَنٌد, والق�ل عندي: عن  ِه ُمتَّ�سِ اأَِبيِه َعْن َجدِّ َقاَل َعْن 
اأبيه عن جده, واإليه مال الدار قطني. وعنده من روايته 
المنتقى,  في  الباجي  اأورده  فقد  م�ق�فا,  واح��دا  حديثا 
باب" َما َيْفَعُل َمْن َرَفَع َراأْ�َسُه َقْبَل اْلإَِماِم )/ ))) من رواية 
َعْبِد  ْبِن  َمِليِح  َعْن  َعْلَقَمَة  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  مالك 

َراأْ�َسُه  َيْرَفُع  الَِّذي  َقاَل:  ُه  اأَنَّ ُهَرْيَرَة  اأَِبي  َعْن  ْعِديِّ  ال�سَّ  ِ اهللَّ
َيَتُه ِبَيِد �َسْيَطاٍن(. نَّ َنا�سِ َماِم َفاإِ ُه َقْبَل اْلإِ َوَيْخِف�سُ

.) تهذيب الكمال رقم) )))). ))
.) تهذيب التهذيب, رقم ) ))). ))

ابن كثير) ت)))ه(, البداية والنهاية 0)/ 0). )) 
.) �سير اأعالم, رقم ))). ))

) تقريب التهذيب, رقم )0))). ))
وانتهت خالفة  ه�(.  �سنة ))). )) الملك  عبد  �سحت خالفة 
�سنة  بالحمار  الملقب  محمد  بن  مروان  بمقتل  اأمية  بني 

))))ه�(. تاريخ الخلفاء لل�سي�طي )/ )))- )/0)).
. تهذيب التهذيب رقم ))) /�سير اأعالم النبالء رقم)). ))

تهذيب الكمال رقم )))) / تهذيب التهذيب رقم ))). )) / 
التقريب رقم 0))) / الجرح والتعديل رقم ))) / �سير 
في  الكامل  ���ض)).  الم�قظة   /  (( رقم  النبالء  اأع��الم 

�سعفاء الرجال رقم )))). الثقات )/))).
الكامل في �سعفاء الرجال " خطبة الكتاب " )/)). 0)

. انظر �ض: ). ))
الجرح والتعديل رقم )0). ))

) العلل ومعرفة الرجال رقم ) ))0). ))
ب�سرح  ال�سحيح  ه�(  البخاري )))). )) اإ�سماعيل  بن  محمد 
رقم  بالتاأمين,  الماأم�م  جهر  باب  الأذان,  كتاب  الفتح, 

.)((((
كتاب  ال��ب��اري,  فتح  ه���(,  ح��ج��ر)))). )) بن  علي  بن  اأحمد 
الأذان, ج), �ض))). وروايته عند اأحمد في الم�سند رقم 
التاأمين,  ف�سل  في  باب  ال�سالة,  في  والدارمي   /((0(
رقم ))))/ والبيهقي في الكبرى, في جماع اأب�اب �سفة 
ال�سالة, باب التاأمين, رقم ))))/ واأما ابن خزيمة فلم 

اأجد روايته في �سحيحه وت�حيده وف�ائده.
من  خ��رج  من  ب��اب  العتكاف,  كتاب  البخاري,  �سحيح  (( .

اعتكافه عند ال�سبح, رقم 0)0).
عند  وحديثه   . �ض)). )) ج),  العتكاف,  كتاب  الباري,  فتح 

اأحمد في الم�سند برقم ))0)).
. �سحيح البخاري, في اأحاديث الأنبياء, رقم )))). ))

في  يعلى  اأب��ي  عند  وحديثه   , ���ض))). )) ج),  ال��ب��اري,  فتح 
الم�سند رقم )))).

. �سرح الن�وي على م�سلم, كتاب الف�سائل ج), �ض ))). 0)
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. فتح الباري, ج), �ض ))). ))
. �س�رة غافر: اآية : )). ))

رقم  الأن�سار,  مناقب  في  (( . " الفتح   " البخاري  �سحيح 
.((((

العباد,  اأفعال  وروايته في خلق   . الباري, ج), �ض)). )) فتح 
اأبي يعلى رقم )))) و�سحيح ابن  ج), �ض )) / وم�سند 

حبان رقم )))).
ا�ستحباب   ( باب  الم�سافرين  �سالة  في  م�سلم,  �سحيح  (( .

تح�سين ال�س�ت بالقراآن ( رقم ))).
. �سحيح م�سلم, في الطالق رقم 0))). ))

ه�(, ال�سنن, كتاب  اأب� داود, �سليمان بن الأ�سعث )ت)0). ))
الطالق, باب نفقة المبت�تة رقم )).

قائما  النافلة  باب )ج�از  الم�سافرين  كتاب �سالة  انظر  (( .
اأهل  اأراد  م��ن   ( ب��اب  الحج  وف��ي   /((( (رق��م  وق��اع��دا 
المدينة ب�س�ء..( رقم ))))/ و في الأ�ساحي باب )نهي 
الت�سحية(  مريد  وه�  الحجة  ذي  ع�سر  عليه  دخل  من 

رقم )))).
ق�ساء  عند  التخلي  باب  الطهارة,  كتاب  داود,  اأبي  �سنن  (( .

الحاجة, رقم )
ه�(, �سنن الترمذي,  الترمذي, محمد بن عي�سى )ت ))). 0)
عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن  جاء  ما  باب  الطهارة,  اأب���اب 

و�سلم كان اإذا اأراد حاجة اأبعد في المذهب, رقم 0).
ه�(, �سنن  الن�سائي, عبد الرحمن اأحمد بن �سعيب ))0). ))
عند  الإبعاد  باب  الطهارة,  كتاب  )المجتبى(  الن�سائي 

اإرادة الحاجة, رقم)).
ال�سنن,  ه�(  (( .(((( القزويني  يزيد  بن  محمد  ماجة,  ابن 
رقم  الف�ساء,  في  للبراز  التباعد  باب  الطهارة,  كتاب 

(((
خروج  في  جاء  ما  باب  ال�سالة,  كتاب  داود,  اأبي  �سنن  (( .

الن�ساء اإلى الم�سجد, رقم )))
. فتح الباري, كتاب الأذان, ج), �ض))). ))

البخاري, في الجمعة, باب هل على من لم ي�سهد الجمعة  (( .
غ�سل من الن�ساء وال�سبيان وغيرهم, رقم 00)/ وم�سلم 
لم  اإذا  الم�ساجد  اإل��ى  الن�ساء  خ��روج  باب  ال�سالة,  في 

يترتب عليه فتنة, رقم ))).
اإلى ال�سالة,  ال�سعي  (( . " اأبي داود في ال�سالة, باب  �سنن 

رقم ))).

الكبرى,  ال�سنن  ه�(,  الح�سين)))). )) بن  اأحمد  البيهقي, 
كتاب ال�سالة, باب )ما اأدرك من �سالة الإمام فه� اأول 

�سالته( رقم 0))) 
اَلِة, َوْلَياأِْت  البخاري في الأذان باب )باب َل َي�ْسَعى اإَِلى ال�سَّ (( .
ِكيَنِة َواْلَ�َقاِر ( رقم ))), وم�سلم في الم�ساجد, باب  ِبال�سَّ

) ا�ستحباب اتيان ال�سالة ب�قار و�سكينة ( رقم )0)
ل  المراأة  قال  من  باب  ال�سالة,  كتاب  داود,  اأبي  �سنن  (( .

تقطع ال�سالة, رقم )))
عليه  اهلل  �سلى  النبي  اإيقاظ   ( باب  ال�تر  في  البخاري  (0 .
باب  ال�سالة  بال�تر ( رقم ))), وم�سلم في  اأهله  و�سلم 

)العترا�ض بين يدي الم�سلي ( رقم ))).
ال�س�ت  رف��ع  في  ب��اب  ال�سالة,  كتاب  داود,  اأب��ي  �سنن  (( .

بالقراءة في �سالة الليل, رقم0))). 
الن�وي, خال�سة الأحكام, رقم )))). ))

�سنن اأبي داود, كتاب ال�سالة, باب في �سالة الليل, رقم  (( .
(((0

�سحيح م�سلم, كتاب �سالة الم�سافرين, باب �سالة الليل  (( .
وعدد ركعات النبي �سلى اهلل عليه و�سلم, رقم )))

�سهر  ق��ي��ام  ف��ي  ب��اب  ال�����س��الة,  ك��ت��اب  داود,  اأب���ي  �سنن  (( .
رم�سان, رقم ))))

�سنن الترمذي رقم ))). ))
في  جاء  ما  باب  ال�سالة,  اإقامة  كتاب  ماجة,  ابن  �سنن  (( .

قيام �سهر رم�سان, رقم ))))
رقم  ال�ستئمار,  في  باب  النكاح,  كتاب  داود,  اأبي  �سنن  (( .

(0((
اإكراه  في  ج��اء  ما  ب��اب  النكاح,  كتاب  الترمذي,  �سنن  (( .

اليتيمة على التزويج, رقم )0))
�سنن اأبي داود, رقم ))0). 0)

رقم  الأك��ف��اء,  في  ب��اب  النكاح,  كتاب  داود,  اأب��ي  �سنن  (( .
((0(

رقم  الحجامة,  في  باب  الطب,  كتاب  ال�سابق,  الم�سدر  (( .
((((

�سنن ابن ماجة, كتاب الطب, باب الحجامة, رقم )))). ))
رقم  ال��داء,  من  الحجامة  باب  الطب,  كتاب  البخاري,  (( .
الحجامة,  اأجرة  حل  باب  الم�ساقاة,  في  وم�سلم   /((((

رقم )))).
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ي�سمع  الرجل  في  ب��اب  ال�س�م,  كتاب  داود,  اأب��ي  �سنن  (( .
النداء والإناء على يده, رقم 0)))

الم�ستدرك,  ه���(,  (( .(0( ت   ( الحاكم  اهلل  عبد  بن  محمد 
حديث))))(, ج), �ض 0)).

القدير,  في�ض  ه������(,  )ت))0). )) ال��م��ن��اوي  ال����روؤوف  عبد 
رقم))))(, ج), �ض )))

�سنن اأبي داود, كتاب ال�س�م, باب ما ي�ستحب من تعجيل  (( .
الفطر, رقم ))))

تعجيل  في  جاء  ما  باب  ال�س�م,  كتاب  ماجة,  ابن  �سنن  (( .
الإفطار, رقم ))))

 / البخاري, كتاب ال�س�م, باب تعجيل الإفطار, رقم)))). 0)
وا�ستحبابه  ال�سح�ر  ف�سل  ب��اب  ال�سيام,  ف��ي  وم�سلم 

وا�ستحباب تاأخيره, رقم ))0)
ي�س�م  ك��ان  كيف  ب��اب  ال�س�م,  كتاب  داود,  اأب��ي  �سنن  (( .

النبي, رقم ))))- ))))
و�سال  في  جاء  ما  باب  ال�س�م,  كتاب  الترمذي,  �سنن  (( .

�سعبان برم�سان, رقم )))
البخاري, كتاب ال�س�م, باب �س�م �سعبان, رقم 0))). ))

عليه  ِبىِّ �سلى اهلل  النَّ َياِم  �سِ باب  ال�سيام,  كتاب  م�سلم,  (( .
اَن رقم )))) و�سلم ِفي َغْيِر َرَم�سَ

ويقتل  ي�سلم  فيمن  باب  الجهاد,  كتاب  داود,  اأب��ي  �سنن  (( .
مكانه في �سبيل اهلل عز وجل, رقم ))))

الم�ستدرك, رقم ) ))))( ج), �ض ))). ))
 ) (( .((0( رقم)  ال�سحابة,  تمييز  في  الإ�سابة  حجر,  ابن 

ج), �ض00).
الرقبة  في  باب  والنذور,  الأيمان  كتاب  داود,  اأبي  �سنن  (( .
اد  الم�ؤمنة, رقم ))))- )))), والن�سائي, من طريق َحمَّ
َعْن  �َسَلَمَة,  اأَِب��ي  َعْن  َعْمٍرو,  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  �َسَلَمَة,  اْبن 
اإ�سنادها ح�سن  َقِفيِّ به))( وروايته  الثَّ �ُسَ�ْيٍد  ْبِن  ِريِد  ال�سَّ

لأجل الليثي, وبقية رجاله ثقات.
ف�سل  ب��اب  ال��سايا,  كتاب  المجتبى" . )) الن�سائي"  �سنن 

ال�سدقة عن الميت, رقم ))))
في  بيعتين  بع  فيمن  باب  البي�ع,  كتاب  داود,  اأبي  �سنن  (0 .

بيعة, رقم ))))
�سنن الترمذي, كتاب البي�ع, باب ما جاء في النهي عن  (( .

بيعتين في بيعة, رقم ))))
بيعتين في  باب  البي�ع,  كتاب  الن�سائي" المجتبى" . )) �سنن 

بيعة, رقم ))))
بني  ع��ن  )الحديث  ب��اب  العلم  كتاب  داود,  اأب��ي  �سنن  (( .

اإ�سرائيل ( رقم )))) 
بني  عن  ذكر  ما  باب  الأنبياء,  اأحاديث  كتاب  البخاري,  (( .
ُث�ا  ي َوَلْ� اآَيًة, َوَحدِّ اإ�سرائيل, رقم )))) ولفظه " »َبلُِّغ�ا َعنِّ
ًدا,  ُمَتَعمِّ َعَليَّ  َك��َذَب  َوَم��ْن  َح��َرَج,  َوَل  اإِ�ْسَراِئيَل  َبِني  َع��ْن 

اأْ َمْقَعَده من النار".    َفْلَيَتَب�َّ
�سنن اأبي داود, كتاب المالحم, باب في خبر ابن �سائد,  (( .

رقم ))))
�سنن اأبي داود, كتاب الديات, باب فيمن �سقى رجال �ُسّما  (( .

اأو اأطعمه فمات اأيقاد منه, رقم )))).
الم�سدر ال�سابق, رقم 0))). ))

. فتح الباري, المغازي, ج), �ض 0)). ))
ال�سنن الكبرى, جماع اأب�اب �سفة قتل العمد و�سبه العمد,  (( .

باب من �سقى رجال �سما, رقم 0)0))
ه(,  (0 .((( علي)  ب��ن  الرحمن  عبد  ال��ج���زي,  ال��ف��رج  اأب��� 

المنتظم, رقم )))).
الثقات, رقم )))))/ �سير اأعالم النبالء, رقم ))). ))
ابن اأبي حاتم ) -)))ه�(, الجرح والتعديل, رقم )))). ))

البخاري, كتاب الهبة, باب قب�ل الهدية من الم�سركين,  (( .
رقم ))))/ وم�سلم, في ال�سالم باب ال�سم رقم 0))).

�سنن اأبي داود, رقم )))). ))
رقم  الجنين,  دية  باب  الديات,  كتاب  ال�سابق,  الم�سدر  (( .

((((
دية  ف��ي  ج��اء  م��ا  ب��اب  ال��دي��ات,  كتاب  ال��ت��رم��ذي,  �سنن  (( .

الجنين, رقم 0)))
رقم  الجنين,  دية  باب  الديات,  كتاب  ماجة,  ابن  �سنن  (( .

((((
رقم  ال�سنة,  �سرح  ب��اب  ال�سنة,  كتاب  داود,  اأب��ي  �سنن  (( .

((((
�سنن الترمذي, كتاب باب رقم 0))). ))

رقم  الأم��م,  افتراق  باب  الفتن,  كتاب  ماجة,  ابن  �سنن  (00 .
((((

. )0) �سنن اأبي داود, كتاب ال�سنة, باب النهي عن الجدال في 
القراآن, رقم )0))

.  �س�رة ه�د, اآية: )). )0)
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ال�سنة,  �سرح  ه�(,  م�سع�د)ت))). )0) بن  الح�سين  البغ�ي,   
باب الخ�س�مة في القراآن, رقم ))).

زيادة  على  )الدليل  باب  ال�سنة  كتاب  داود,  اأب��ي  �سنن   (0( .
الإيمان ونق�سانه ( رقم )))) 

حق  في  ج��اء  ما  ب��اب  الر�ساع,  كتاب  الترمذي,  �سنن   (0( .
المراأة على زوجها رقم ))))

. )0) �سنن اأبي داود, كتاب ال�سنة, باب في خلق الجنة والنار, 
رقم ))))

ِت  ُحفَّ َجاَء  )َما  باب  الجنة  �سفة  كتاب  الترمذي,  �سنن   (0( .
ُة ِباْلَمَكاِرِه.. ( رقم 0)))  اْلَجنَّ

 ِ ِة اهللَّ . )0) المجتبى, كتاب الأيمان والنذور باب )اْلَحِلِف ِبِعزَّ
َتَعاَلى ( رقم )))) 

َهَ�اِت رقم  اُر ِبال�سَّ . )0) البخاري, كتاب الرقاق باب ُحِجَبِت النَّ
))))/وم�سلم في الجنة رقم ))))

الع�سرة,  ح�سن  في  باب  الأدب,  كتاب  داود,  اأبي  �سنن   ((0 .
رقم ))))

اهلُل  لَّى  �سَ ِبيُّ  النَّ َيُكِن  »َلْم  َباُب  الأدب,  كتاب  البخاري,   ((( .
�ًسا« رقم ))0)/ وم�سلم في  ُمَتَفحِّ َوَل  َفاِح�ًسا  َو�َسلََّم  َعَلْيِه 
البر وال�سلة والآداب, باب مداراة من يتقى فح�سه رقم 

((((
. ))) �سنن اأبي داود, كتاب الأدب, باب )في اللعب بالحمام( 

رقم 0))) 
بالحمام(  )اللعب  باب  الأدب  كتاب  ماجة,  ابن  �سنن   ((( .

رقم )))) 
.  الم�سدر ال�سابق, رقم )))). )))

م�سباح  ه����(,  )ت0)). ))) الب��سيري,  بكر  اأب��ي  بن  اأحمد   
الزجاجة, رقم )))))(, ج), �ض )))

. ))) �سنن اأبي داود, كتاب الأدب, باب الرجل ي�ستاأذن بالدق, 
رقم ))))

ف�سائل  م��ن  ب��اب  ال�سحابة,  ف�سائل  ك��ت��اب  م�سلم,   ((( .
العظيم  ال�سديقي  اأ�سرف  محمد   /((0( رقم  عثمان, 

اآبادي)ت))))ه�(, ع�ن المعب�د, ج)), �ض )).
. ))) �سنن الترمذي, اأب�اب الطهارة, باب ما جاء في ال�س�اك, 

رقم ))
/وم�سلم في الطهارة,   البخاري, كتاب الجمعة, رقم ))). )))

رقم )))
. 0)) �سنن الترمذي, اأب�اب الطهارة, باب ما جاء في ال��س�ء 

مما غيرت النار, رقم ))
. ))) ابن ماجة, كتاب الطهارة, باب ال��س�ء مما غيرت النار, 

رقم )))/ وفي المقدمة, رقم ))
. ))) �سنن اأبي داود, كتاب الطهارة, باب في ترك ال��س�ء مما 

م�ست النار, رقم ))).
ال��س�ء  باب  الحي�ض,  كتاب  م�سلم,  على  الن�وي  �سرح   ((( .

مما م�ست النار, ج), �ض )))
اأن ما بين  اأب�اب ال�سالة, باب ما جاء  . ))) �سنن الترمذي, 

الم�سرق والمغرب قبلة, رقم )))- )))- )))
 ابن ماجة, كتاب اإقامة ال�سالة, باب القبلة, رقم ))0). )))

تقدم�ا  ل  جاء  ما  باب  ال�س�م,  كتاب  الترمذي,  �سنن   ((( .
ال�سهر ب�س�م, رقم )))

. ))) المجتبى, كتاب ال�سيام, باب ذكر الختالف على يحيى 
ومحمد على اأبي �سلمة فيه, رقم))))

اإح�ساء  . ))) �سنن الترمذي, كتاب ال�س�م, باب ما جاء في 
هالل �سعبان لرم�سان, رقم )))

 �سير اأعالم النبالء, رقم ))). )))
. 0)) �سنن الترمذي, كتاب الر�ساع, باب ما جاء في حق الزوج 

على المراأة, رقم ))))
. ))) �سنن الترمذي, كتاب الحدود, باب ما جاء في درء الحد 

عن المعترف اإذا رجع, رقم )))).
ال��رج��م, رقم  ب��اب  ال��ح��دود,  ك��ت��اب  اب��ن م��اج��ة,  . ))) �سنن 

.((((
. ))) �سنن الترمذي, كتاب الأطعمة, باب ما جاء في كراهية 

كل ذي ناب وذي مخلب, رقم ))))
اأكل كل ذي ناب  . ))) البخاري, كتاب الذبائح وال�سيد, باب 
والذبائح  ال�سيد  في  وم�سلم   /(((0 رقم  ال�سباع,  من 
باب تحريم اأكل ذي ناب من ال�سباع, رقم ))))-))))- 

 .((((
. ))) �سنن الترمذي, كتاب ال�سير, باب ما جاء في تركة ر�س�ل 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم, رقم )0))
 الم�سدر ال�سابق, رقم )0)). )))

الخم�ض,  فر�ض  باب  الخم�ض,  فر�ض  كتاب  البخاري,   ((( .
رقم ))0)-))0)/ وم�سلم في الجهاد وال�سير, باب ق�ل 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ل ن�رث, ما تركنافه� �سدقة, 

رقم ))))
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مرويات
 االإمام

محمد بن 
عمرو الليثي 

عن �سيخه 
اأبي �سلمة

في الكتب 
ال�ستة 

)درا�سة 
حديثية(

لح�م  في  جاء  ما  باب  الأطعمة,  كتاب  الترمذي,  �سنن   ((( .
الحمر الأهلية, رقم )))) ورواية عبد العزيز عن الليثي 

تقدمت برقم))
ه�(,  ال�سيباني)ت)0). ))) محمد  بن  المبارك  الأثير,  ابن   

النهاية في غريب الحديث والأثر, مادة" جثم "
م�سكر  كل  جاء  ما  باب  الأ�سربة,  كتاب  الترمذي,  �سنن   ((0 .

حرام, رقم )))).
كل  تحريم  ب��اب  الأ�سربة,  كتاب  المجتبى,  الن�سائي,   ((( .

�سراب اأ�سكر, رقم ))))-)0))-))))
باب كل م�سكر حرام,  الأ�سربة,  كتاب  ابن ماجة,  �سنن   ((( .

رقم 0)))
/ وم�سلم في الأ�سربة,   البخاري, كتاب الأدب, رقم )))). )))

رقم ))))
. ))) الترمذي, كتاب الطب, باب ما جاء في الكماأة والعج�ة, 

رقم ))0)
/ وم�سلم في الأ�سربة,   البخاري, كتاب الطب, رقم )0)). )))

رقم ))0)
ف��ي ذكر  م��ا ج��اء  ب��اب  ال��زه��د,  ال��ت��رم��ذي, كتاب  �سنن   ((( .

الم�ت, رقم )0))
رقم  الم�ت,  ذكر  كثرة  باب  الجنائز,  كتاب  المجتبى,   ((( .

((((
وال�ستعداد  الم�ت  ذكر  باب  الزهد,  كتاب  ماجة,  ابن   ((( .

له, رقم ))))
المنير  الم�سباح  ه�(,  الحم�ي)ت0)). ))) محمد  بن  اأحمد   

في غريب ال�سرح الكبير, مادة "هذم" 
 �سنن الترمذي, كتاب الزهد, رقم )))). 0))

. ))) البخاري, كتاب الرقاق, باب ق�ل النبي �سلى اهلل عليه 
في  وم�سلم   /(((( اأعلم.." رقم  ما  تعلم�ن  " ل�  و�سلم 

الف�سائل, باب ت�قيره �سلى اهلل عليه و�سلم, رقم ))))
فقراء  اأن  ج��اء  ما  ب��اب  الزهد,  كتاب  الترمذي,  �سنن   ((( .
ال��م��ه��اج��ري��ن ي��دخ��ل���ن ال��ج��ن��ة ق��ب��ل اأغ��ن��ي��ائ��ه��م, رقم 

((((-((((
. ))) �سنن ابن ماجة, كتاب الزهد, باب منزلة الفقراء, رقم 

((((
 م�سلم, كتاب الزهد, رقم )))). )))

اإحياء  ه�(,  الط��سي)ت)0). ))) الغزالي  محمد  بن  محمد   
عل�م الدين, ج), �ض)))

ه�(. ع�ارف المعارف,   ال�سهروردي, عمر بن محمد)))). )))
بذيل الإحياء. ج), �ض)))

 ل�سان الميزان, رقم ))). )))
ال�سبر  في  جاء  ما  باب  الزهد,  كتاب  الترمذي,  �سنن   ((( .

على البالء, رقم ))))
في  جاء  ما  باب  الجنة,  �سفة  كتاب  ال�سابق,  الم�سدر   ((( .

احتجاج الجنة والنار, رقم ))))
/ وم�سلم في الجنة,   البخاري, كتاب التف�سير, رقم0))). 0))

باب النار يدخلها الجبارون. رقم )))).
كراهية  في  جاء  ما  باب  الأدب,  كتاب  الترمذي,  �سنن   ((( .
اأن  اإليه  ي�سار  البطن, رقم )))), ومما  الإ�سطجاع على 
طخفة   " ترجمة  في  الكبير  في  حديثه  اأخ��رج  البخاري 
طريق  من   ,) �سحبة  )له  وق��ال:   (((( برقم  الغفاري, 
يحيى حدثنا اأب� اأ�سامة حدثنا يعي�ض بن طخفة بن قي�ض 
اأبيه به. ثم قال: وقال محمد بن عمرو عن  الغفاري عن 
اأبي �سلمة عن اأبي هريرة. ول ي�سح. وقد اأورده الهيثمي 
رواه  وق��ال  رق���م))))),  الأدب,  كتاب  ال��زوائ��د,  مجمع 
وبقية  الحديث,  ح�سن  وه�  عمرو  بن  محمد  وفيه  اأحمد 

رجاله رجال ال�سحيح. 
.  اآل عمران, اآية: ))). )))

.  �س�رة ال�سجدة, اآية: )). )))
.  �س�رة ال�اقعة, اآية: 0). )))

رقم  عمران,  اآل  من  التف�سير,  كتاب  الترمذي,  �سنن   ((( .
))0)/ ومن �س�رة ال�اقعة, رقم ))))

.  �سنن ابن ماجة, الزهد, باب �سفة الجنة, رقم )))). )))
 البخاري, كتاب بدء الخلق, رقم 0))). )))

.  �س�رة ي��سف, اآية: 0). )))
.  �س�رة ه�د, اآية: 0). )))

رقم  ي��سف,  �س�رة  من  التف�سير,  كتاب  الترمذي,  �سنن   ((0 .
((((

/ وم�سلم   البخاري, اأحاديث الأنبياء, رقم ))))- )))). )))
في الإيمان رقم )))

.  �س�رة الزمر, اآية: )). )))
 �سنن الترمذي, التف�سير, من �س�رة الزمر, رقم )))). )))

.  �سنن ابن ماجة, الزهد, باب ذكر البعث, رقم )))). )))
في  وم�سلم   / ((( .(((( رق��م  الأنبياء,  اأح��ادي��ث  البخاري,   

الف�سائل, رقم ))))
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�سلى  محمد  �س�رة  من  التف�سير,  كتاب  الترمذي,  �سنن   ((( .
اهلل عليه و�سلم, رقم ))))

رقم   ) )اِل�ْسِتْغَفاِر  باب  الأدب  كتاب  ماجة,  ابن  �سنن   ((( .
((((

اهلل  �سلى  ِبىِّ  النَّ ا�ْسِتْغَفاِر  باب  الدع�ات  في  البخاري,   ((( .
عليه و�سلم ِفي اْلَيْ�ِم َواللَّْيَلِة ( رقم )0))

اِل�ْسِتْغَفاِر  )ا�ْسِتْحَباِب  باب  والدعاء  الذكر  في  م�سلم,   ((( .
َواِل�ْسِتْكَثاِر ِمْنُه ( رقم )0)).

.  �س�رة النجم, اآية: ))-)). 0))
.  �س�رة النجم, اآية: 0). )))

.  �س�رة النجم, اآية: ). )))
رقم  النجم,  �س�رة  من  التف�سير,  كتاب  الترمذي,  �سنن   ((( .

(((0
.  �س�رة التكاثر, اآية: ). )))

التكاثر, رقم  التف�سير, من �س�رة  الترمذي, كتاب  . ))) �سنن 
.((((-((((

النبي  دع��اء  في  باب  ال��دع���ات,  كتاب  الترمذي,  �سنن   ((( .
�سلى اهلل عليه و�سلم, رقم 0))).

والأجل, رقم  الأمل  باب  الزهد,  ابن ماجة, كتاب  �سنن   ((( .
((((

. ))) �سنن الترمذي, كتاب المناقب, باب مناقب عبد الرحمن 
ابن ع�ف, رقم 0)))

 تهذيب الكمال, رقم )))). )))
 �سير اأعالم النبالء, رقم )0). 0))
 �سنن الترمذي, المناقب, رقم )))). )))
 �سنن الترمذي, المناقب, ف�سل مكة, رقم )))). )))

اليمن,  ف�سل  في  باب  المناقب,  كتاب  الترمذي,  �سنن   ((( .
رقم ))))

واأهل  الأ�سعريين  قدوم  باب  المغازي,  كتاب  البخاري,   ((( .
اليمن, رقم ))))/ وم�سلم في الإيمان, باب تفا�سل اأهل 

الإيمان فيه ورجحان اأهل اليمن فيه, رقم ))
اآخر  باب  الم�اقيت,  كتاب  المجتبى(,  الن�سائي)  �سنن   ((( .

وقت الظهر, رقم )0)
رقم  الع�سر,  تعجيل  باب  الم�اقيت,  ال�سابق,  الم�سدر   ((( .

((0
باب �سالة  الك�س�ف,  كتاب  المجتبى(,  الن�سائي)  �سنن   ((( .

الك�س�ف, رقم )))).

في  وم�سلم   / ((( .(0(( رق��م  الك�س�ف,  كتاب  ال��ب��خ��اري,   
الك�س�ف, باب �سالة الك�س�ف, رقم )0).

الحامل  باب عدة  الطالق,  كتاب  المجتبى(,  الن�سائي)   ((( .
المت�فى عنها زوجها, رقم )))).

 / (00 .((0( رقم  الطالق,  �س�رة  التف�سير,  كتاب  البخاري,   
وم�سلم في الطالق,, رقم )))).

 (0( .(((( رقم  العمرى,  كتاب  المجتبى(,  الن�سائي)  �سنن   
.(((( –

ال��ع��م��رى, رقم  ب��اب  ال��ه��ب��ات,  اب��ن م��اج��ة, ك��ت��اب  . )0) �سنن 
.((((

. )0) البخاري, الهبة, باب ما قيل في العمرى والرقبى, رقم 
))))/ وم�سلم في الهبات, باب العمرى, رقم )))).

رقم  ال��م��زارع��ة,  ك��ت��اب  المجتبى(,  الن�سائي)  �سنن   (0( .
.((((

. )0) البخاري, كتاب البي�ع, باب َباُب َبْيِع الُمَزاَبَنِة, َوِهَي َبْيُع 
ْمِر, رقم )))) / وم�سلم في البي�ع, باب النهي  َمِر ِبالتَّ الثَّ

عن المحاقلة والمزابنة.. رقم ))))
.  �سنن ابن ماجة, المقدمة, رقم )). )0)

/ وم�سلم في المقدمة,   البخاري, كتاب العلم, رقم 0)). )0)
باب تغليظ الكذب على ر�س�ل اهلل, رقم ).

.  �سنن ابن ماجة, المقدمة, رقم ))). )0)
الإ�سالم,  في  النب�ة  عالمات  باب  المناقب,  البخاري,   (0( .
الخ�ارج  ذك��ر  ب��اب  ال��زك��اة,  ف��ي  وم�سلم  رق�����م0)))/ 

و�سفاتهم, رقم ))0).
ي�سيبها  الأر���ض  باب  الطهارة,  كتاب  ماجة,  ابن  �سنن   ((0 .

الب�ل كيف تغ�سل, رقم ))).
الب�ل  على  الماء  �سب  ب��اب  ال��س�ء,  كتاب  البخاري,   ((( .
باب  ال��ط��ه��ارة,  ف��ي  وم�سلم   /((0 رق��م  الم�سجد,  ف��ي 
وج�ب غ�سل الب�ل وغيره من النجا�سات اإذا ح�سلت في 

الم�سجد, رقم ))).
ح�سن  في  باب  ال�سالة,  اإقامة  كتاب  ماجة,  ابن  �سنن   ((( .

ال�س�ت بالقراآن, رقم )))).
ال�س�ت  ح�سن  ب��اب  ال��ق��راآن,  ف�سائل  كتاب  البخاري,   ((( .
�سالة  ف��ي  وم�سلم   /  (0(( رق���م  ل��ل��ق��راآن,  ب��ال��ق��راءة 
بالقراآن,  ال�س�ت  تح�سين  ا�ستحباب  باب  الم�سافرين, 

رقم ))).
. ))) �سنن ابن ماجة, كتاب الجنائز, باب ما جاء في عيادة 

المري�ض, رقم )))).
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رقم  الجنائز,  باتباع  الأم��ر  ب��اب  الجنائز,  البخاري,   ((( .
0)))/ وم�سلم في ال�سالم, باب من حق الم�سلم للم�سلم, 

رقم)))). 
الثناء  الجنائز, باب ما جاء في  ابن ماجة, كتاب  . ))) �سنن 

على الميت, رقم ))))
الميت,  على  النا�ض  ثناء  باب  الجنائز,  كتاب  البخاري,   ((( .
عليه  يثنى  فيمن  باب  الجنائز,  في  ))))/وم�سلم  رقم 

خير اأو �سر من الم�تى, رقم )))
. ))) �سنن ابن ماجة, كتاب الجنائز, باب ما جاء في القيام 

للجنازة, رقم ))))
.  م�سلم في الجنائز, باب القيام للجنازة, رقم 0)). )))

النهي  ابن ماجة, كتاب ال�سيام, باب ما جاء في  . 0)) �سنن 
عن �سيام اأيام الت�سريق, رقم ))))

الت�سريق,  اأي��ام  �س�م  تحريم  باب  ال�سيام,  في  م�سلم   ((( .
رقم )))) 

ل  وما  ال�سرف  باب  التجارات,  كتاب  ماجة,  ابن  �سنن   ((( .
يج�ز متفا�سال يدا بيد, رقم ))))

. ))) البخاري, كتاب البي�ع, باب بيع الخلط من التمر, رقم 
0)0)/ وم�سلم في الم�ساقاة, باب بيع الطعام مثال بمثل, 

رقم ))))
ل  الحاكم  ق�سية  باب  الأحكام,  كتاب  ماجة,  ابن  �سنن   ((( .

تحل حراما ول تحرم حالل, رقم ))))
بعد  البينة  اأق��ام  من  باب  ال�سهادات,  كتاب  البخاري,   ((( .
الحكم  باب  الأق�سية,  في  وم�سلم   /(((0 رقم  اليمين, 

بالظاهر واللحن بالحجة, رقم )))).
المدينة,  ف�سل  باب  المنا�سك,  كتاب  ماجة,  ابن  �سنن   ((( .

رقم )))).
ب�س�ء,  المدينة  اأهل  اأراد  من  باب  الحج,  كتاب  م�سلم,   ((( .

رقم )))).
المدينة,  اأهل  كاد  من  اإثم  باب  الحج,  كتاب  البخاري,   ((( .

رقم ))))./ وم�سلم برقم ))))
. ))) �سنن ابن ماجة, كتاب الطب, باب من كان يعجبه الفاأل 

ويكره الطيرة, رقم )))).
/ وم�سلم   البخاري, كتاب الطب, باب الفاأل, رقم )))). 0))

في ال�سالم, باب الطيرة والفاأل, رقم )))).
يعجبه  ك��ان  م��ن  ب��اب  ال��ط��ب,  كتاب  م��اج��ة,  اب��ن  �سنن   ((( .

الفاأل.., رقم )))).
م وم�سلم في   البخاري, الطب, باب ل هامة, رقم )))). )))

ال�سالم, باب ل عدوى..رقم )))).
من  ث�به  جر  من  باب  اللبا�ض,  كتاب  ماجة,  ابن  �سنن   ((( .

الخيالء, رقم )))).
غير  من  اإزاره  جر  من  ب��اب  اللبا�ض,  كتاب  البخاري,   ((( .

خيالء, رقم ))))/ وم�سلم في اللبا�ض, رقم ))0).
البيت,  ال�س�ر في  باب  اللبا�ض,  كتاب  ابن ماجة,  �سنن   ((( .

رقم )))).
. ))) م�سلم في اللبا�ض, باب ل تدخل المالئكة بيتا فيه كلب اأو 

�س�رة, رقم )0)) -)0)).
. ))) �سنن ابن ماجة, كتاب الدعاء, باب اأ�سماء اهلل عز وجل, 

رقم 0))).
. ))) البخاري, الت�حيد, باب اإن هلل مائة ا�سم اإل واحدا, رقم 
))))/ وم�سلم في الذكر والدعاء والت�بة, باب في اأ�سماء 

اهلل تعالى وف�سل من اأح�ساها, رقم )))).
الروؤيا,  تعبير  باب  الروؤيا,  تعبير  ابن ماجة, كتاب  . ))) �سنن 

رقم )))).
الإ�سالم,  في  النب�ة  عالمات  باب  المناقب,  البخاري,   ((0 .

رقم 0)))/ وم�سلم في الروؤيا, رقم )))) 
رقم  الأمم,  افتراق  باب  الفتن,  كتاب  ماجة,  ابن  �سنن   ((( .

.((((
اإِ�ْسَراِئيَل  َبِنى  َعْن  ُذِكَر  َما  ((( . " باب  العت�سام  البخاري,   
اْلَيُه�ِد  �ُسَنِن  َباِع  اتِّ  ( باب  العلم  في  وم�سلم   /(((0 رقم 

اَرى ( رقم )))). َوالنَّ�سَ
. ))) �سنن ابن ماجة, كتاب الفتن, باب اأ�سراط ال�ساعة, رقم 

 (0((
. اِر( رقم )))). )))  البخاري, الفتن باب )ُخُروِج النَّ

َيْح�ِسَر  َحتَّى  اَعُة  ال�سَّ َت��ُق���ُم  َل  ب��اب  الفتن,  في  م�سلم,   ((( .
اْلُفَراُت َعْن َجَبٍل ِمْن َذَهٍب, رقم ))))

 فتح الباري, ))/ 0)). )))
محمد  اآل  معي�سة  باب  الزهد,  كتاب  ماجة,  ابن  �سنن   ((( .

�سلى اهلل عليه و�سلم, رقم )))).
 البخاري, الهبة وف�سلها, رقم )))). ))) / وم�سلم في الزهد 

والرقائق رقم )))).
 �سنن ابن ماجة, الزهد, باب �سفة النار, رقم )))). )))

/ وم�سلم   البخاري, التف�سير, �س�رة كهيع�ض, رقم 0))). 0))
في الجنة, باب النار يدخلها الجبارون, رقم )))).
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الم�صــادر والمراجع

ال�سافعي  ال��ك��ن��ان��ي  ال��ب������س��ي��ري  ب��ك��ر  اأب����ي  ب��ن  اأح��م��د  ( .
)ت0))ه�(, م�سباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة, دار 

العربية – بيروت, ط), )0))ه�
ه�(  ( .((( ت   ( الخرا�ساني,  البيهقي  الح�سين  بن  اأحمد 
ال�سنن الكبرى, تح�: محمد عبد القادر عطا, دار الكتب 

العلمية, بيروت, ط), )))) ه� - )00) م.
في  الكامل  ه����(,  ( .((( ت   ( الجرجاني  ع��دي  بن  اأحمد 
الكتب  الم�ج�د,  عبد  اأحمد  عادل  تح�:  الرجال,  �سعفاء 

العلمية, بيروت, ط), ))))ه�))))م.
ه�(,  ( .((( ت   ( الع�سقالني  حجر(  ابن   ( علي  بن  اأحمد 
عبد  اأحمد  عادل  تحقيق  ال�سحابة,  تمييز  في  الإ�سابة 
الم�ج�د وعلى محمد مع��ض, دار الكتب العلمية, بيروت, 

ط), )))) ه�.
اأحمد بن علي ) ابن حجر( الع�سقالني, ل�سان الميزان,  ( .
الأعلمي  م�ؤ�س�سة  الهند,   – النظامية  المعارف  دائ��رة 

للمطب�عات بيروت – لبنان, ط), 0)))ه� /))))م
اأحمد بن علي )ابن حجر الع�سقالني(, تقريب التهذيب,  ( .
تح�: محمد ع�امة, دار الر�سيد, �س�ريا, ط), )0))ه�– 

))))م.
مطبعة  التهذيب,  تهذيب  حجر(,  )اب��ن  علي  بن  اأحمد  ( .

دائرة المعارف النظامية, الهند
الم��سلي  يعلى  التميمي,اأب�  المُثنى  بن  علي  بن  اأحمد  ( .
)ت)0)ه�(, م�سند اأبي يعلى, تح�: ح�سين �سليم اأ�سد, دار 

الماأم�ن للتراث – دم�سق, ط), )0)) – ))))
ه�(, العلل  اأحمد بن محمد بن حنبل ال�سيباني ) ت ))). )
ومعرفة الرجال, دار الخاني, الريا�ض, ط), )))) ه� - 

)0) م 0)
اأحمد بن محمد بن حنبل ال�سيباني, الم�سند, تح�: �سعيب  (0 .
 - ه�   (((( ط),  بيروت,  الر�سالة,  م�ؤ�س�سة  الأرن����ؤوط, 

)00) م, د, م.
اأحمد بن محمد بن علي الفي�مي ثم الحم�ي, اأب� العبا�ض  (( .
ال�سرح  غريب  في  المنير  الم�سباح  0))ه���(,  نح�  )ت 

الكبير, المكتبة العلمية – بيروت
ه����(,  ت))). )) الدم�سقي,)  كثير  ب��ن  عمر  ب��ن  اإ�سماعيل 
البداية والنهاية, دار اإحياء التراث العربي, ط), د, ت, 

))))م.
الح�سين بن م�سع�د بن محمد بن الفراء البغ�ي ال�سافعي  (( .

) ت )))ه�(, �سرح ال�سنة, تح�: �سعيب الأرن�ؤوط-محمد 
بيروت,  دم�سق,   - الإ�سالمي  المكتب  ال�ساوي�ض,  زهير 

ط), )0))ه� - ))))م
اأبي  �سنن  ه�(,  ال�سج�ستاني)))). )) الأ�سعث  بن  �سليمان 
داود, �سبط: محمد محي الدين عبد الحميد, دار اإحياء 

ال�سنة, د. ت.
الباجي  القرطبي  التجيبي  �سعد  بن  خلف  بن  �سليمان  (( .
الم�طاإ,مطبعة  �سرح  المنتقى  ت)))ه���(,   ( الأندل�سي 
)ثم  ه�,   (((( ط),  م�سر,  محافظة  بج�ار   - ال�سعادة 

�س�رتها دار الكتاب الإ�سالمي, القاهرة – ط), 
َقاْيماز  ب��ن  عثمان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  محمد  ال��دي��ن  �سم�ض  (( .
الذهبي ) ت )))ه�(, �سير اأعالم النبالء,, تح�: �سعيب 
 / ه�   ((0( ط),  بيروت,  الر�سالة,  م�ؤ�س�سة  الأرن��اوؤوط, 

))))م.
قايماز  بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  محمد  ال��دي��ن,  �سم�ض  (( .
الذهبي, الم�قظة, المطب�عات الإ�سالمية, حلب. د, ت. 
ه�(  )ت))). )) محمد  بن  عمر  ال�سهروردي,  الدين  �سهاب 
ال�ساب�ني.ط),  دار  الإح��ي��اء,  م��ع  ال��م��ع��ارف,  ع����ارف 

))))ه�
ه�(,  ت)0). )) الن�سائي,)  �سعيب  بن  اأحمد  الرحمن  عبد 
وحا�سية  ال�سي�طي  ب�سرح:  المجتبى(,  الن�سائي)  �سنن 

ال�سندي, دار الكتب العلمية, بيروت, ط), )00)م. 
ال�سي�طي  ال��دي��ن  ج��الل  ب��ك��ر,  اأب���ي  ب��ن  ال��رح��م��ن  عبد  (0 .
))))ه�(, تاريخ الخلفاء, تح�: حمدي الدمردا�ض, مكتبة 

نزار م�سطفى الباز, ط), ))))ه�-)00)م
)المت�فى:  ال��ج���زي  محمد  ب��ن  علي  ب��ن  الرحمن  عبد  (( .
الكتب  دار  والمل�ك,  الأمم  تاريخ  في  المنتظم  )))ه�(, 

العلمية, بيروت, ط), )))) ه� - )))) م
عبد الرحمن بن محمد, ابن خلدون اأب� زيد, الح�سرمي  (( .
الإ�سبيلي ) ت )0)ه�(, دي�ان المبتداأ والخبر في تاريخ 

العرب والبربر ومن عا�سرهم من ذوي ال�ساأن الأكبر
الحنظلي,  التميمي,  اإدري�ض  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  (( .
اأبي حاتم" الرازي )ت )))ه�(, الجرح والتعديل,  "ابن 
ه�.   (((( ط),  ب��ي��روت,,  العربي,  ال��ت��راث  اإح��ي��اء  دار 

))))م.
عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي, التميمي ال�سمرقندي  (( .
)ت )))ه�(, م�سند الدارمي المعروف ب�)�سنن الدارمي(, 
تح�: ح�سين �سليم اأ�سد الداراني, دار المغني للن�سر والت�زيع, 

المملكة العربية ال�سع�دية, ط), )))) ه� - 000) م
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ه�(, مجمع  علي بن اأبي بكر بن �سليمان الهيثمي ) ت )0). ))
القاهرة, ))))  القد�سي,  الف�ائد, مكتبة  الزوائد ومنبع 

ه�, )))) م
كحالة  الغني  عبد  بن  راغ��ب  محمد  بن  ر�سا  بن  عمر  (( .
القديمة  العرب  قبائل  معجم  )0))ه���(,  ت   ( الدم�سق 
 - ه�   (((( ط),  بيروت,  الر�سالة,  م�ؤ�س�سة  والحديثة, 

)))) م
ه�(,  ت)0). ))  ( الأثير«  »ابن  الجزري  محمد  بن  المبارك 
العلمية,  المكتبة  والأث���ر,  الحديث  غريب  ف��ي  النهاية 

بيروت, ))))م.
الحق,  الرحمن, �سرف  اأب� عبد  اأمير,  اأ�سرف بن  محمد  (( .
المعب�د  ع�ن  ))))ه�(,  ت   ( اآبادي  العظيم  ال�سديقي, 
تهذيب  القيم:  ابن  حا�سية  ومعه  داود,  اأب��ي  �سنن  �سرح 
�سنن اأبي داود واإي�ساح علله وم�سكالته, دار الكتب العلمية 

ه�  (((( ط),  – بيروت, 
المكتب  النب�ي,  الحديث  في  درا�سات  الأعظمي,  محمد  (( .

الإ�سالمي, 00))ه�
المغيرة  ب���ن  اإب���راه���ي���م  ب���ن  اإ���س��م��اع��ي��ل  ب���ن  م��ح��م��د  (0 .
المعارف,  دائ��رة  الكبير,  التاريخ  ال��ب��خ��اري))))ه���(, 

حيدر اآباد, د, ت.
البخاري,  المغيرة  بن  اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل  بن  محمد  (( .
�سحيح البخاري, دار اأبي حيان, القاهرة, ط), ))))م.

البخاري,  المغيرة  بن  اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل  بن  محمد  (( .
دار  عميرة,  الرحمن  عبد  د.  تح�:  العباد,  اأفعال  خلق 

المعارف ال�سع�دية – الريا�ض, د, ت.
ه�(,  محمد بن حبان, اأب� حاتم الدارمي الُب�ستي )ت))). ))
الدكن,  اآب��اد  حيدر  العثمانية,  المعارف  دائ��رة  الثقات, 

الهند, ط), )))) ه�- ))))م.
محمد بن حبان, الإح�سان في تقريب �سحيح ابن حبان,  (( .
الفار�سي  بلبان  ب��ن  علي  ال��دي��ن  ع��الء  الأم��ي��ر  ترتيب: 
الر�سالة,  م�ؤ�س�سة  الأرن����ؤوط,  �سعيب  تخ�:  )ت)))ه���(, 

بيروت, ط), )0)) ه� - )))) م,
الب�سري,  ب��ال���لء,  الها�سمي  منيع  بن  �سعد  بن  محمد  (( .
الطبقات  0))ه���(,  ت   ( �سعد  بابن  المعروف  البغدادي 
الكبرى, تحقيق اإح�سان عبا�ض, دار �سادر, بيروت,, ط), 

))))م.
بابن  ال��م��ع��روف  ال��ن��ي�����س��اب���ري  اهلل  ع��ب��د  ب���ن  م��ح��م��د  (( .

على  ال��م�����س��ت��درك  )0)ه���������(,  ت  ال���ح���اك���م)  ال��ب��ي��ع 
العلمي,  الكتب  دار  الذهبي(,  ال�سحيحين)تلخي�ض 

بيروت,, ط), ))))ه�– 0)))م.

الترمذي,  عي�سى  اأب����  ���ْ�رة,  ����سَ ب��ن  عي�سى  ب��ن  محمد  (( .
)ت)))ه�(, �سنن الترمذي, تحقيق وتعليق: اأحمد محمد 
ومطبعة  مكتبة  �سركة  الباقي,  عبد  ف���ؤاد  ومحمد  �ساكر 

م�سطفى البابي الحلبي, م�سر, ط), ))))م.

عل�م  اإح��ي��اء  ه���(,   (( .(0( )ت  الغزالي  محمد  بن  محمد 
الدين, ومعه ع�ارف المعارف, دار ال�ساب�ني, د, ت.

ه����(,  )ت))). )) القزويني   ) ماجة  )اب��ن  يزيد  بن  محمد 
ال�سنن, تحقيق محمد ف�ؤاد عبد الباقي, دار اإحياء الكتب 

العربية.د, ت.

الكتب  دار  القدير,  في�ض  المناوي,  ال��روؤوف  عبد  محمد  (0 .
العلمية, بيروت, د, ت.

الني�ساب�ري  الق�سيري  الح�سن  اأب���  الحجاج  بن  م�سلم  (( .
حيان,  اأب��ي  دار  الن�وي,  ب�سرح  ال�سحيح  )ت)))ه����(, 

القاهرة, ط), ))))م.

حيان,  اأب��ي  دار  ال�ساري(,  ه��دي  ال��ب��اري)  فتح  مقدمة  (( .
القاهرة, ط), )))).

ه�(, خال�سة الأحكام في  يحيى بن �سرف الن�وي )ت))). ))
مهمات ال�سنن وق�اعد الإ�سالم, م�ؤ�س�سة الر�سالة - لبنان 

))))م  - ))))ه�  ط),  – بيروت, 
يحيى بن �سرف الن�وي, �سرح �سحيح م�سلم بن الحجاج,  (( .
اأبي حيان, الدّرا�سة, م�سر, ط), ))))ه�-))))م,  دار 

طبع على نفقة ال�سيخ محمد بن را�سد اآل مكت�م. 

الكلبي  الق�ساعي  الحجاج,  اأب�  الرحمن,  ي��سف بن عبد  (( .
الرجال,  اأ�سماء  في  الكمال  تهذيب  المزي )ت )))ه�(, 
بيروت,,  الر�سالة,  م�ؤ�س�سة  معروف,  ع�اد  ب�سار  د.  تح�: 

ط), 00))ه� – 0)))م.

البر«  عبد  »اب��ن  القرطبي  النمري  اهلل  عبد  بن  ي��سف  (( .
المعاني  م��ن  ال��م���ط��اأ  ف��ي  ل��م��ا  التمهيد  )ت)))ه�������(, 
المغرب,  العل�ي,  اأحمد  بن  م�سطفى  تح�:  والأ�سانيد, 

وزارة عم�م الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية, )))) ه�.
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رقم الحديثفهر�شت اأطراف الحديث
ْفِئَدًة َعُف ُقُل�ًبا, َواأََرقُّ اأَ �سْ ))اأََتاُكْم اأَْهُل الَيَمِن, ُهْم اأَ

َعَفاُء َوالَم�َساِكيُن ُة: َيْدُخُلِني ال�سُّ اُر, َفَقاَلِت الَجنَّ ُة َوالنَّ ِت الَجنَّ ))اْحَتجَّ

اَن  �ا ِهاَلَل �َسْعَباَن ِلَرَم�سَ ))اأَْح�سُ

وِم اَلُم َوْهَ� اْبُن َثَماِنيَن �َسَنًة ِباْلَقدُّ )اْخَتَتَن اإِْبَراِهيُم َعَلْيِه ال�سَّ

ِكيَنُة اَلُة َفاَل َتاأُْت�َها َت�ْسَعْ�َن, َواأُْت�َها َتْم�ُس�َن, َوَعَلْيُكُم ال�سَّ )اإَِذا اأُِقيَمِت ال�سَّ

َي َحاَجَتُه ِمْنُه     ْعُه َحتَّى َيْق�سِ َداَء َواْلإَِناُء َعَلى َيِدِه, َفاَل َي�سَ َحُدُكُم النِّ ))اإَِذا �َسِمَع اأَ

يَن" َفُق�ُل�ا اآِميَن الِّ �ِب َعَلْيِهْم َوَل ال�سَّ )اإَِذا َقاَل الإَِماُم" َغْيِر اْلَمْغ�سُ

ْ�ِتَك �َسْيًئا«, َوِلُعَمَر: »اْخِف�ْض �َسْيًئا« ))اْرَفْع ِمْن �سَ

ِمَنٌة َها ُم�ؤْ نَّ ))اأَْعِتْقَها َفاإِ

ِ �سلى اهلل عليه و�سلم اْلَع�ْسَر الأَْو�َسَط )اْعَتَكْفَنا َمَع َر�ُس�ِل اهللَّ

َقلُُّهْم َمْن َيُج�ُز َذِلَك ْبِعيَن, َواأَ يَن اإَِلى ال�سَّ تِّ ِتي َما َبْيَن ال�سِّ 0)اأَْعَماُر اأُمَّ

))اْفَتَرَقِت اْلَيُه�ُد َعَلى اإِْحَدى اأَْو ِثْنَتْيِن َو�َسْبِعيَن ِفْرَقًة

اِت« َيْعِني اْلَمْ�َت ))اأَْكِثُروا ِذْكَر َهاِذِم اللَّذَّ

0)اأكمل الم�ؤمنين اإيمانا اأح�سنهم خلقا 

)اأنَّ اأََبا َحْف�ضِ ْبَن اْلُمِغيَرِة اْلَمْخُزوِمىَّ َطلََّقَها َثاَلًثا

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم ِفي اْلَياُف�ِخ ِبيَّ �سَ ))اأَنَّ اأََبا ِهْنٍد, َحَجَم النَّ

))اإِنَّ اْلَكِريَم ْبَن اْلَكِريِم ْبِن اْلَكِريِم ْبِن اْلَكِريِم 

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َكاَن اإَِذا َذَهَب اْلَمْذَهَب اأَْبَعَد ِبيَّ �سَ )اأَنَّ النَّ

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: »ِبْئ�َض اأَُخ� اْلَع�ِسيَرِة ِبيُّ �سَ ِبيِّ َفَقاَل النَّ ))اأَنَّ َرُجاًل ا�ْسَتاأَْذَن َعَلى النَّ

َباِع َم َيْ�َم َخْيَبَر ُكلَّ ِذي َناٍب ِمَن ال�سِّ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َحرَّ لَّى اهللَّ ِ �سَ ))اأَنَّ َر�ُس�َل اهللَّ

لِّي ِمَن اللَّْيِل َثاَلَث َع�ْسَرَة َرْكَعًة لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َكاَن ُي�سَ ِ �سَ ))اأَنَّ َر�ُس�َل اهللَّ

َهاِت الُم�ؤِْمِنيَن مَّ ى ِبَحِديَقٍة ِلأُ ْحَمِن ْبَن َعْ�ٍف, »اأَْو�سَ ))اأَنَّ َعْبَد الرَّ

ْن ُي�ْسِلَم ِة, َفَكِرَه اأَ 0)اأَْن َعْمَرو ْبَن اأَُقْي�ٍض, َكاَن َلُه ِرًبا ِفي اْلَجاِهِليَّ
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مرويات
 االإمام

محمد بن 
عمرو الليثي 

عن �سيخه 
اأبي �سلمة

في الكتب 
ال�ستة 

)درا�سة 
حديثية(

))اأَنَّ َفاِطَمَة َجاَءْت اأََبا َبْكٍر, َوُعَمَر, َت�ْساأَُل ِميَراَثَها

َة اَها َدَخَل اْلَجنَّ ِ ِت�ْسَعًة َوِت�ْسِعيَن ا�ْسًما, ِماَئًة اإِلَّ َواِحًدا, َمْن اأَْح�سَ ))اإِنَّ هلِلَّ

ْنَيا َوَما ِفيَها ِة َخْيٌر ِمَن الدُّ َع �َسْ�ٍط ِفي اْلَجنَّ ))اإِنَّ َمْ��سِ

ِتِه ِمْن َبْع�ٍض ْن َيُك�َن اأَْلَحَن ِبُحجَّ ُكْم اأَ َما اأََنا َب�َسٌر, َوَلَعلَّ َبْع�سَ ))اإِنَّ

ٍة  َ ِفي اْلَيْ�ِم ِماَئَة َمرَّ ي َلأَ�ْسَتْغِفُر اهللَّ ))اإِنِّ

ًة  ِليَّ ٌة ِبَخْيَبَر �َساًة َم�سْ ))اأَْهَدْت َلُه َيُه�ِديَّ

اُم اأَْكٍل َو�ُسْرٍب اُم ِمًنى اأَيَّ ))اأَيَّ

لِّى ِفي ِحْجِر اْلَكْعَبِة ِبيُّ �سلى اهلل عليه و�سلم ُي�سَ )َبْيَنا النَّ

َمُر اْلَيِتيَمُة ِفي َنْف�ِسَها, َفاإِْن �َسَكَتْت َفُهَ� اإِْذُنَها ))ُت�ْسَتاأْ

ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم لَّى اهللَّ ِ �سَ ))َجاَء َماِعٌز الأَ�ْسَلِميُّ اإَِلى َر�ُس�ِل اهللَّ

))َجاَءْت َفاِطَمُة اإَِلى اأَِبي َبْكٍر, َفَقاَلْت: َمْن َيِرُثَك؟ َقاَل: اأَْهِلي, َوَوَلِدي

ُث�ا َعْن َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َوَل َحَرَج  ))َحدِّ

َباِع  َم ُكلَّ ِذي َناٍب ِمَن ال�سِّ ))َحرَّ

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َحتَّى َدَخْلُت َحاِئًطا ِ �سَ ))َخَرْجُت َمَع َر�ُس�ِل اهللَّ

))َخْم�ٌض ِمْن َحقِّ اْلُم�ْسِلِم َعَلى اْلُم�ْسِلِم

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َجاِل�ٌض ِ �سَ ))َدَخَل اأَْعَراِبيٌّ اْلَم�ْسِجَد, َوَر�ُس�ُل اهللَّ

))َراأَى َرُجاًل َيْتَبُع َحَماَمًة َفَقاَل: �َسْيَطاٌن َيْتَبُع �َسْيَطاَنًة 

َطِجًعا َعَلى َبْطِنِه ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َرُجاًل ُم�سْ لَّى اهللَّ ِ �سَ ))َراأَى َر�ُس�ُل اهللَّ

ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َواِقًفا َعَلى الَحْزَوَرِة  لَّى اهللَّ ِ �سَ ))َراأَْيُت َر�ُس�َل اهللَّ

))َراأَْيُت ِفي َيِدي �ِسَ�اَرْيِن ِمْن َذَهٍب, َفَنَفْخُتُهَما

))�سكاتها اإقرارها 

َرْفَنا اإَِلى اأََن�ِض لَّْيَنا ِفي َزَماِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز, ُثمَّ اْن�سَ ))�سَ

مِّ  ِة َوِفيَها �ِسَفاٌء ِمَن ال�سُّ ))الَعْجَ�ُة ِمَن الَجنَّ

: {َوَلَقْد َراآُه َنْزَلًة اأُْخَرى ِعْنَد �ِسْدَرِة الُمْنَتَهى} ِ ا�ٍض, ِفي َقْ�ِل اهللَّ ))َعْن اْبِن َعبَّ
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َطَفى ُم��َسى َعَلى الَب�َسِر  ))َقاَل َيُه�ِديٌّ ِب�ُس�ِق الَمِديَنِة: َل َوالَِّذي ا�سْ

ِة َعْبٍد  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم ِفي اْلَجِنيِن ِبُغرَّ ِ �سَ ى َر�ُس�ُل اهللَّ ))َق�سَ

اُر ِت النَّ ا َم�سَّ �ِء ِممَّ ِ َتْرُك اْلُ��سُ ْمَرْيِن ِمْن َر�ُس�ِل اهللَّ ))َكاَن اآِخَر اْلأَ

َيَرَة  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم ُيْعِجُبُه اْلَفاأُْل اْلَح�َسُن, َوَيْكَرُه الطِّ ِبيُّ �سَ ))َكاَن النَّ

َدَقَة َة َوَل َياأُْكُل ال�سَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم »َيْقَبُل اْلَهِديَّ ِ �سَ ))َكاَن َر�ُس�ُل اهللَّ

�ُم َحتَّى َنُق�َل: َل ُيْفِطُر لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َي�سُ ِ �سَ ))َكاَن َر�ُس�ُل اهللَّ

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم  ِ �سَ ْم�ُض َعَلى َعْهِد َر�ُس�ِل اهللَّ ))َك�َسَفِت ال�سَّ

))ُكلُّ ُم�ْسِكٍر َحَراٌم 

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم ِ �سَ ٌة ِفي ِقْبَلِة َر�ُس�ِل اهللَّ َنا ُمْعَتِر�سَ 0)ُكْنُت اأََناُم َواأَ

ْهَر ِبَيْ�ٍم َوَل ِبَيْ�َمْيِن ُم�ا ال�سَّ ))َل َتَقدَّ

اَعُة َحتَّى َيْح�ُسَر اْلُفَراُت َعْن َجَبٍل ِمْن َذَهٍب ))َل َتُق�ُم ال�سَّ

ال اًبا َدجَّ اَعُة َحتَّى َيْخُرَج َثاَلُث�َن َكذَّ ))َل َتُق�ُم ال�سَّ

, َوَلِكْن ِلَيْخُرْجَن َوُهنَّ َتِفاَلٌت ِ ِ َم�َساِجَد اهللَّ )َل َتْمَنُع�ا اإَِماَء اهللَّ

))َل ُعْمَرى, َفَمْن اأُْعِمَر �َسْيًئا َفُهَ� َلُه 

ا�ُض اْلِفْطَر َل النَّ يُن َظاِهًرا َما َعجَّ ))َل َيَزاُل الدِّ

اَعْيِن, َوَل ِدْرَهٌم ِبِدْرَهَمْيِن  اُع َتْمٍر ِب�سَ ُلُح �سَ ))َل َي�سْ

حِّ ))َل ُي�ِرُد اْلُمْمِر�ُض َعَلى اْلُم�سِ

ِبُعنَّ �ُسَنَن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َباًعا ِبَباٍع, َوِذَراًعا ِبِذَراٍع, َو�ِسْبًرا ِب�ِسْبٍر ))َلَتتَّ

))َلَقْد اأُوِتَي َهَذا ِمْن َمَزاِميِر اآِل َداُوَد

ْهُر لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم ال�سَّ ٍد �سَ ))َلَقْد َكاَن َياأِْتي َعَلى اآِل ُمَحمَّ

َة َقاَل ِلِجْبِريَل: اْذَهْب َفاْنُظْر اإَِلْيَها ُ اْلَجنَّ ا َخَلَق اهللَّ ))َلمَّ

ِعيِم} ا َنَزَلْت َهِذِه الآَيَة: {ُثمَّ َلُت�ْساأَُلنَّ َيْ�َمِئٍذ َعِن النَّ ))َلمَّ

ِحْكُتْم َقِلياًل َوَلَبَكْيُتْم َكِثيًرا  ))َلْ� َتْعَلُم�َن َما اأَْعَلُم َل�سَ

َمْرُت الَمْراأََة اأَْن َت�ْسُجَد ِلَزْوِجَها َحٍد َلأَ 0)َلْ� ُكْنُت اآِمًرا اأََحًدا اأَْن َي�ْسُجَد ِلأَ
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مرويات
 االإمام

محمد بن 
عمرو الليثي 

عن �سيخه 
اأبي �سلمة

في الكتب 
ال�ستة 

)درا�سة 
حديثية(

اَلٍة  َ�اِك ِعْنَد ُكلِّ �سَ َمْرُتُهْم ِبال�سِّ ِتي َلأَ ))َلْ�َل اأَْن اأَ�ُسقَّ َعَلى اأُمَّ

ى ِباْلُقْراآِن َيْجَهُر ِبِه  ُ ِل�َسْىٍء َكاأََذِنِه ِلَنِبىٍّ َيَتَغنَّ )َما اأَِذَن اهللَّ

)) َما َبْيَن الَم�ْسِرِق َوالَمْغِرِب ِقْبَلٌة 

))َما َيَزاُل الَباَلُء ِبالُم�ؤِْمِن َوالُم�ؤِْمَنِة ِفي َنْف�ِسِه َوَوَلِدِه َوَماِلِه 

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم ِبِجَناَزٍة, َفاأُْثِنَي َعَلْيَها َخْيًرا  ِبيِّ �سَ ))ُمرَّ َعَلى النَّ

ِبيِّ ِبِجَناَزٍة, َفَقاَم َوَقاَل: »ُق�ُم�ا؛ َفاإِنَّ ِلْلَمْ�ِت َفَزًعا  ))ُمرَّ َعَلى النَّ

))اْلِمَراُء ِفي اْلُقْراآِن ُكْفٌر

, َكَما َيُذوُب اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء  ُ َذاَبُه اهللَّ 0)َمْن اأََراَد اأَْهَل اْلَمِديَنِة ِب�ُس�ٍء, اأَ

َبا  ))َمْن َباَع َبْيَعَتْيِن ِفي َبْيَعٍة, َفَلُه اأَْوَك�ُسُهَما اأَِو الرِّ

اِر  اأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ َل َعَليَّ َما َلْم اأَُقْل, َفْلَيَتَب�َّ 0)َمْن َتَق�َّ

ُ اإَِلْيِه َيْ�َم القيامة  )) َمْن َجرَّ َثْ�َبُه ِمَن اْلُخَياَلِء, َلْم َيْنُظِر اهللَّ

َم ِمْن َذْنِبِه يَماًنا َواْحِت�َساًبا, ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ اَن اإِ اَم َرَم�سَ ))َمْن �سَ

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم, َعِن اْلُمَحاَقَلِة َواْلُمَزاَبَنِة ِ �سَ ))َنَهى َر�ُس�ُل اهللَّ

اَلُم َجاَءُكْم ُيَعلُِّمُكْم ِديَنُكْم ))َهَذا ِجْبِريُل َعَلْيِه ال�سَّ

ِة �َسْيًئا؟  )) َهْل �َسِمْعَت َيْذُكُر ِفي اْلَحُروِريَّ

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم ِجْبِريُل  ِ �سَ ))َواَعَد َر�ُس�َل اهللَّ

اٍم َعْت �ُسَبْيَعُة َبْعَد َوَفاِة َزْوِجَها ِباأَيَّ ))َو�سَ

اُر, َوَلْ� ِمْن َثْ�ِر اأَِقٍط«  ِت النَّ ا َم�سَّ �ُء ِممَّ ))الُ��سُ

ِف َيْ�ٍم  َة َقْبَل اْلأَْغِنَياِء ِبَخْم�ِسِماَئِة َعاٍم ِن�سْ 0)َيْدُخُل اْلُفَقَراُء اْلَجنَّ

َراِط  0)ُي�ؤَْتى ِباْلَمْ�ِت َيْ�َم اْلِقَياَمِة, َفُي�َقُف َعَلى ال�سِّ
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�إطاللة على 
�ل�سحافة �الإ�سالمية في كير�ال

الدكتور: جمال الدين الفاروقي
جامعة كالك�ت 

ويناد - كيرال - الهند

في  االإ�صالم  بدخول  حظيت  التي  االأولى  البقعة  هي  كيراال  اأن  على  الموؤرخون  يتفق  يكاد 
القارة الهندية واأ�صرقت بنوره, وتاأ�ص�صت فيها الم�صاجد الع�صرة االأولى, واأرجح االأقوال اأنه كان 
في القرن االأول للهجرة, وعلى مرور االأيام انجذب الكثير من اأهلها اإلى الدين الحنيف وازداد 
عددهم واأ�صبح لهم ح�صور فعلّي في المجاالت الثقافية والتعليمية وال�صيا�صية, وقد ن�صاأت بينهم 
االإ�صالمية  لل�صحافة  كانت  االأثر في نه�صتهم وتقدمهم. وقد  بعيد  لها  كان  حركات تجديدية 

دورها القيادي في توجيه الم�صلمين وتوحيد �صفوفهم.

منذ  المليالمية  اللغة  في  ال�سحافة  ب��داأت  وقد 
وكانت  ع�سر,  التا�سع  ال��ق��رن  م��ن  الأول  الن�سف 
راجيا  ومنها  الم�سيحي.  الدين  ن�سر  اإل��ى  تهدف 
الدكت�ر  ن�سرها  التي  البالد(  )اأخ��ب��ار  �سماجارم 
هرمان ك�ندارت من تال�سيري عام )))) و�سحيفة 
ل�ساحبها  الغربي(  )ال�سروق   Paschimodayam

 Nhani Nichepam و�سحيفة  م����لر,  الق�سي�ض 
كتانار  ورغي�ض  غي  اأ�س�سها  التي  العل�م(  )خزائن 
عام )))) و�سحيفة Vidyasmgraham )مجم�عة 
و�سحيفة  ك�لن�ض,  رت�سارد  اأ�سدرها  التي  الحكم(  
ل�ساحبها  ك��ي��رال(   )ت�سامن   Keralopakari

ل�ران�ض ب�ت�ر, وقد ا�ستهدف�ا بهذه ال�سحف تعليم 

المعتنقين الجدد وا�ستمالة قل�ب الم�اطنين.
ال�سحف  هذه  نيات  ب�س�ء  الم�سلم�ن  علم  ولما 
ولم  قراءتها,  عن  ينعزل�ن  و���س��اروا  منها  تاأفف�ا 
العدد  اإل  والكتابة  القراءة  يعرف  من  بينهم  يكن 
على  يقدرون  يع�دوا  لم  العدد  ذلك  وحتى  القليل, 
الثقافات  مظاهر  من  فيها  وم��ا  ال�سحف  متابعة 
والح�سارات الم�ستجدة, وفي المقابل كان الهنادكة 
تقدم�ا في هذه المجالت وكان اأثرياوؤهم واأ�سحاب 
ال�سناعات بينهم يدعم�ن ال�سحف المليالمية بن�سر 
لمهنهم,  ا�ستثماًرا  واأخبارها  التجارية  الإعالنات 
العمل  وا�ستطاع�ا  مالية  م�ارد  �سحفهم  نالت  مما 

بثبات وا�ستقالل.
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اإطاللة 
على 

ال�سحافة 
االإ�سالمية 
في كيراال

في  ظهرت  التي  الأول��ى  الإ�سالمية  وال�سحيفة 
باللغة  الناطقة  الإخ�ان(  )هداية  هي  ال�ج�د  حيز 
المليالمية الدارجة, وهي اللغة المليالمية اأ�ساًل, اإل 

اأنها تكتب باأحرف عربية بت�سرف ب�سيط.
تانغل نجل  ك�يا  ال�سيد عل�ي  بن�سرها  قام  وقد   
ال�سيد عل�ي تنغل المنف�رمي الم�سه�ر. جاءت هذه 
الأخبار في مذكرات ال�سيخ محمد الكاتب المعروف 
من  ال�سحيفة  هذه  تطبع  وكانت  م�ل�ى.  اأم.  ك. 
ل�ساحبها  ترورنغادي  في  الإ���س��الم  عامر  مطبعة 
بذلت  وقد  �سن�ات.  ودامت ثالث  اأحمد,  جاللكجت 
بين  الدينية  التعاليم  لن�سر  جه�ًدا  ال�سحيفة  هذه 
ثم  الجتماعية.  بال�س�ؤون  وتب�سيرهم  الم�سلمين, 
جاء بهذا ال�سدد ال�سيخ �سليمان م�ل�ي ب�سحيفته 
العربية  اللغة  في  الدجى(   )م�سباح   Manivilak

وقد   ,(((( ع��ام  في  وذل��ك  ك�سابقها,  المليالمية 
الإ�سالم  عامر  با�سم  حجرية  مطبعة  بنف�سه  اأن�ساأ 
في مدينة اآلب�زى, وبقيت ال�سحيفة ثالث �سن�ات, 
اأمثال  العباقرة من  ازدانت �سفحاتها بكتابات  وقد 
ماهن  محمد  وال�سيخ  تنغل  مقدي  اهلل  ثناء  ال�سيد 
حمداني وال�سيخ وكام عبد القادر م�ل�ي وقد اأذك�ا 
اإلى الدين  في قل�ب النا�ض اأفكار الإ�سالح والع�دة 

الحنيف.
وال�سيد ثناء اهلل مقدي تنغل الذي ا�ستهر بدوره 
بن�سر  ق��ام  فقد  ك��ي��رال,  م�سلمي  بين  الإ���س��الح��ي 
الأ�سرار«  وه��داي��ة  الأخ��ي��ار  »تحفة  با�سم  �سحيفة 
كل  في  م��رة  �سدورها  وك��ان  المليالمية,  بالعربية 
ال�سخ�سيات  من  عدًدا  اإدارتها  و�سمت  اأ�سب�عين, 
ك��سن  م�ل�ي  محمد  كنج  مثل:  اآن��ذاك,  البارزين 
لم  ولكنها  م�سليار.  الرحمن حيدرو�ض  وال�سيد عبد 
الإ�سارة  تجدر  اأخ��رى  و�سخ�سية  قلياًل.  اإل  تعمر 
ترور  قرية  في  ما�ستر  ك�تي  عل�ي  ال�سيد  ه�  اإليها, 
))))) ))))( وكان متحم�سًا في الأعمال التعليمية 

واأ�سدر  كيرال,  في  الم�سلمين  م�ست�ي  رفع  بهدف 
�سحيفة �سالح الإخ�ان عام )))), وياأتي تاأ�سي�سها 
م�سرحًا  كانت  وقد  ال�سدد.  بهذا  لأحالمه  تحقيقا 
وكان  واآرائهم.  باأفكارهم  اأثَروها  الأف��ذاذ,  للعلماء 
الكثيرة؛  باللغات  عالمًا  ما�ستر  ك�تي  عل�ي  ال�سيد 
الأخ��رى  المن�س�رات  على  الط���الع  ا�ستطاع  مما 
 Review of العربية و�سحيفة  الم�ؤيد  مثل �سحيفة 
Religious health Magazine الإنجليزية, ون�سرها 

في �سحيفته بعد ترجمتها. وا�ستفاد منها خلق كثير 
ال�سحيفة تخ�س�ض عم�دًا  في كيرال. وكانت هذه 
في  تعتبر  كانت  التي  التركية  الخالفة  اأخبار  لن�سر 
مما  الأك��ب��ر,  الإ�سالمي  الحكم  نظام  الأي���ام  تلك 
مرة,  كل  في  �سدورها  ف���ر  القراء  عليها  يتهافت 
كبيًرا  �س�طًا  تقطع  اأن  ال�سحيفة  هذه  وا�ستطاعت 
في الحياة الجتماعية وال�سيا�سية بكيرال القديمة, 
وكانت بمثابة ب�ابة مفت�حة اإلى القرن التا�سع ع�سر 
وا�ستمرت  والتجديد.  الإ���س��الح  بحركات  الزاهر 
�سالح الإخ�ان ثماني �سن�ات, �ساهمت من خاللها 
في خلق مناخ اإ�سالمي في كل الأو�ساط الجتماعية. 
�سحيفة  بن�سر  ق��ام  بنف�سه  ه���  )0))م  ع��ام  وف��ي 
علمية  اأ�سب�عية  وهي  الإ�سالم,  رفيق  با�سم  اأخرى 
ال�سحيفة  ه��ذه  قامت  وق��د  �سن�ات,  اأرب��ع  عا�ست 
�سالح  حملتها  التي  الثقافية  للن�ساطات  ام��ت��داًدا 

الإخ�ان. 
تم  الع�سرين  ال��ق��رن  م��ن  ال��ث��ال��ث  العقد  وف��ي 
قرية  في  وذلك  بكيرال,  الإ�سالمي  التحاد  ت�سكيل 
بن�سر �سحيفة  الجمعية  وقد قامت هذه  ك�دونغل�ر, 
بالعربية  اأي�سا  وه��ي  الإر���س��اد,  با�سم   (((( ع��ام 
رئا�سة  م�ل�ي  كي  اإي.  ال�سيخ  وت�لى  المليالمية, 
تحريرها, و�سدر منها اأربعة ع�سر عددًا ثم اختفت 
ما  ر�سالتها  اأهمية  على  دلياًل  ويكفي  ال�ستار,  وراء 

�سدر في عددها الأول, وفيما يلي ن�سه:
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» اإن مما يزعجنا في هذه الأيام ما نرى م�سلمي 
العالم يتعر�س�ن للمحن والفتن والم�سايقات الأخرى 
ما ل ي�ستطيع ال�سبر عليها, ولم يختلف الأمر كثيًرا 
بالن�سبة اإلى م�سلمي كيرال الذين انحرف�ا عن الدين 
بينهم,  ويتنازع�ن  يت�سارب�ن  واأ�سبح�ا  الحنيف 
به  ويترب�ض  الهالك  حفرة  لأخيه  يحفر  واحد  وكل 
الآخرين  لالأق�ام  يح�سل  ما  يروقهم  ول  الدوائر, 
من �س�ؤدد وجاه وكرامة, ول يتعظ�ن من عبر الأق�ام 

ول من اأحداث الأمم الغابرة«))(.
نف�سه,  ال�قت  في  اأخ��رى  �سحيفة  �سدرت  وقد 
وهي الإ�سالح التي كان يراأ�سها ال�سيخ ميدو م�ل�ي, 
والإر�ساد  هي  و�سارت  ))))م,  عام  �سدورها  بداأ 
العلماء  اأ�سهم  وقد  والمغزى,  المعنى  في  �سن�ان 
تنّ�ر  التي  بمقالتهم  المجلتين  هاتين  في  البارزون 
والباطل  الحق  بين  تميز  كتاباتهم  وكانت  العق�ل, 
ال�سباب  اإليها  ان��ج��ذب  مما  وال��ط��ال��ح؛  وال�سالح 
�سدرت �سحيفة  عام ))))  وفي  ووحدانا.  زرافات 
ك�م�ك�تي  ال�سيخ  برعاية  م��الب��رم,  م��ن  الهداية 
جديدة  روح��ًا  ال�سحيفة  هذه  نفخت  وقد  م�ل�ي, 
في نف��ض الم�اطنين, وقامت بتب�سيرهم بالأح�ال 
�سد  التحرك  و�سرورة  الأمة  بها  تمر  التي  الأليمة 
اأول��ى  وق��د  ال��ب��الد.  عمت  ال��ت��ي  الباطلة  التقاليد 
�ساحبها اهتمامًا كبيًرا بن�سر التعاليم الدينية على 
قراءتها  للع�ام  يتي�سر  لكي  وال�سنة؛  القراآن  �س�ء 
وتربية النا�سئين عليها. كما ن�سر فيها ترجمة معاني 
�سميم  تدخل  اأن  الفر�سة  لها  اأتيحت  مما  القراآن 
اأول  ن�سر  على  �سجع  بنف�سه  وال�سيخ  القراء.  قل�ب 
ن�ساء  وه��ي  كيرال,  في  اإ�سالمية  ن�سائية  �سحيفة 

الإ�سالم, و�سدر العدد الأول منها عام ))))م.
جهود جمعية العلماء:

بكيرال  العلماء  جمعية  قامت   (((( عام  وفي 
تحت  المليالمية  العربية  المر�سد  �سحيفة  بن�سر 

رئا�سة ال�سيخ ك. اأم. م�ل�ي. وكان نا�سرها جاللكت 
ما  الأول  عددها  في  ن�سر  وقد  م�ل�ي,  ح�سن  على 

ي�سير اإلى الأهداف التي ت�سب� اإليها كما يلي:
هذه  ن�سر  اإل��ى  مندفعين  اأنف�سنا  وجدنا  وقد   «
هناك  باأن  علما  المليالمية,  العربية  في  ال�سحيفة 
من  اأكثر  وقراءة  كتابة  يح�سنها  ممن  الكبير  العدد 
الم�سلمات  الن�ساء  وخ�س��سًا  ال�سافية,  المليالمية 
فتك�ن  ال��دارج��ة,  اللغة  ه��ذه  اإل  يعلمن  ل  ال��الت��ي 
كلهم«))(.  الم�سلمين  اأي��دي  متناول  في  ال�سحيفة 
الممتعة  ال�سافية  بالمقالت  �سفحاتها  وازدان���ت 
وهذه  وقتئذ.  الم�سه�رون  العلماء  يكتبها  كان  التي 
ال�سحافة  ت��اري��خ  ف��ي  م���رة  ولأول   - ال�سحيفة 
ترجمة  بن�سر  ال�سحيفة  بكيرال-بداأت  الإ�سالمية 
بها  قام  الأول.  العدد  منذ  البخاري  �سحيح  معاني 
بنف�سه  وه���  م���ل���ي,  اأحمد  �سي.�سي.  اأم.  ال�سيخ 
الم�سلمين«  »اأول  المعن�نة  الأخ��رى  المقالت  ر  حرَّ
بهدف التركيز على اإ�سالح الباطن وتزكية النف�ض, 
الم�سلم�ن«  تاأخر  »لما  كتاب  ترجمة  فيها  ن�سر  كما 
م�ل�ي.  اأم.  ك.  ترجمه  اأر�سالن,  �سكيب  ل�ساحبه 
وترجم بي. وي. محمد م�ل�ي كتاب »القراآن والعل�م 
المف�سر  ال��ج���ه��ري  ط��ن��ط��اوي  لل�سيخ  الع�سرية 
تقدم  اأن  المر�سد  �سحيفة  وا�ستطاعت  الم�سه�ر« 
اأمهات  ترجمة  �س�رة  في  قيمة  علمية  تحفة  للقراء 
الكتب, مثل المعارف لل�سيد �سليمان الندوي, والفتح 
للدكت�ر م�سطفى ال�سباعي, وكتاب ترجمان القراآن 
لم�لنا اأب� الكالم اآزاد, كما اأنها هي الأولى من بين 
ال�سحف الإ�سالمية التي اهتمت بن�سر كتاب تحفة 
المجاهدين لل�سيخ زين الدين المخدوم. وبداأت ريح 
الإ�سالح والتجديد تهب من �سفحاتها اإلى الأو�ساط 

الثقافية والفكرية في كيرال.
وبعد اأربع �سن�ات في م�سيرة ال�سحافة الهادفة 
ولكن   ,(((( ع��ام  ال�سدور  عن  المر�سد  ت�قفت 
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ا�ستاأنف �سدورها مرة اأخرى عام )))), لكن ل�سنة 
العربية  الأ�سعار  �سفحاتها  في  وقد ظهرت  واحدة, 
اأمثال  من  المليباري�ن  ال�سعراء  يكتبها  كان  التي 
جمال  �سلمة  واأب���  م�ل�ي,  محمد  ليلى  اأب�  ال�ساعر 
وال�سيخ  الك�جن�ري,  على  وال�سيخ  م�ل�ي,  الدين 

فلقي م�ل�ي. 
م�ل�ي,  اإي.ك���ي.  ال�سيخ  الكبير  الم�سلح  اأم��ا 
التحاد  ب��ا���س��م  اأخ����رى  �سحيفة  بن�سر  ق���ام  ف��ق��د 
اأهم  من  وك��ان  �سنة,  رت))  عمَّ التي  ))))م  عام 
في  وتعزيزها  الإ�سالحية,  الأفكار  تعميق  اأهدافها 
كل الأو�ساط الجتماعية, وهي اأي�سًا - ك�سابقتها - 
اء في �سياغة عقلية واعية بين  �ساهمت بدورها البنَّ
الجماهير الم�سلمين, وت�جيههم اإلى طريق القراآن 
اأمراءها   - الأمة  نادت  اأنها  كما  النب�ية,  والتعاليم 
كما  وبقيت-  بينهم,  فيما  التحاد  اإلى   - وعلماءها 
يدل عليه ا�سمها – �س�تًا من اأ�س�ات التحاد وجمع 

كلمة الم�سلمين, جاء في اإحدى مقالتها ما ن�سه:
» التفرقة والتع�سب بين الم�سلمين من الأمرا�ض 
وت�ستاأ�سلهم,  تقتلهم  كادت  الم�ستع�سية,  المزمنة 
ول يبالي اأحد بعاقبتها, وكل حزب يح�سب اأنهم اأهل 
الحق, واأن غيرهم اأ�سحاب الباطل وال�ساللة, وهذا 
الم�سلمين  الم�ساكل وجعل  الكثير من  َب  �سبَّ الف�ساد 
الماء  في  ي�سطادون  الذين  لالأعداء  �سائغة  لقمة 
ع�امهم   - الم�سلمين  على  ل��زام��ا  و���س��ار  العكر, 
ل  والجماعة  العدو,  ذلك  ت�سخي�ض   - وخ�ا�سهم 
تك�ن  فماذا  واح��د,  قادها  اإذا  اإل  اأم��ره��ا  ي�سلح 
وال�سيادة  للحكم  يتكالب�ن  كلهم  ك��ان  اإذا  حالهم 
وال�سيطرة؟ هذه هي حال الأمة الم�سلمة التي تكاد 
اأو تدمع  تنهار على ج�انبها. وما اأحد يئن لها قلبه 
لها عينه. و�س�ف ت�ؤدي بهم هذه الحال اإلى زوالهم 
ال�سرمدي, واهلل الم�ستعان, اإنه ل يغير ما بق�م حتى 

يغيروا ما باأنف�سهم«))(.

اأخرى  �سحيفة  �سدور  ب��داأ  ))))م,  ع��ام  وف��ي 
تحت رئا�سة ال�سيخ بانغل اأحمد ك�تي م�سليار رئي�ض 
�سم�ستا كيرال جمعية العلماء, وهي �سحيفة البيان, 
فترة  وب��ع��د  اأع����داد.  خم�سة  اإل  منها  ي�سدر  ول��م 
المذك�رة,  الجمعية  تحت  �سدورها  ا�ستاأنف  ط�يلة 
وا�ستمرت ع�سر �سنين بدون ت�قف, وكانت هي ل�سان 
يكتب�ن  كان�ا  المتقدم�ن  وعلماوؤها  الجمعية,  حال 
فيها دفاعًا عن الجمعية, وجاء في اإحدى مقالتها:

» نحن علماء اأهل ال�سنة والجماعة كنا في دفاع 
اإل  بالل�سان,  العلماء  واأهله وجمعية  الدين  ق�ّي عن 
اأن المعار�سين لجاأوا اإلى اإ�سدار ال�سحف وهاجم�ا 
هم  الذين  كيرال  م�سلمي  بين  ال�سائدة  الأ�سعرية 
ال�سرورة  م��ن  �سار  مما  ال�سافعي  المذهب  على 
قررت  هذا  وعلى  معًا,  والل�سان  بالقلم  مقاومتهم 
جمعية العلماء اأن تت�لى �سحيفة البيان التي اأن�ساأها 

ال�سيخ بانغل اأحمد ك�تي م�سليار))(«. 
برابانغادي  ق��ري��ة  وم���ن  0)))م,  ع���ام  وف���ي 
تحت  المليالمية  العربية  البرهان  �سحيفة  �سدرت 
 Kootanad(م�سليار محمد  ك�تناد  �ساحبها  قيادة 
�سن�ات,  ثالث  وبقيت   )Muhammed Musliyar

وفي عام ))))م �سدرت �سحيفة المعلم في �س�رة 
اهلل  عبد  م��ات���ل  بتحريرها  ق��ام  اإخ��ب��اري��ة  ن�سرة 
المعلمين  جمعية  حال  ل�سان  هي  و�سارت  م�ل�ي, 
التابعة ل�سمتا كيرال جمعية العلماء, ولكنها ت�قفت 
عن ال�سدور وا�ستاأنفت عام ))))م, وفي ال�سن�ات 
والعربية  العربية  ال��م��ق��الت  تن�سر  ك��ان��ت  الأول���ى 
المليالمية, ثم ا�ستقلت باللغة المليالمية, وما زالت 

ت�سدر اإلى الآن.
جهود ال�سيخ ثناء اهلل مقدي تنغل

الإ�سالمية  ال�سحافة  في  الأول��ى  الدورية  واأم��ا 
الفني فاإن الأبحاث والدرا�سات تدل  ح�سب معناها 
بن�سرها  قام  التي   Kerala Deepakam اأنها  على 
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اإ�سدارها  بداأ  ك��سن,  في  حاجي  قادر�ساه  ال�سيد 
الإ�سالحية  الأعمال  اإلى  طم�حًا  وكان   ,(((( عام 
لتح�سين اأح�ال الم�سلمين, ولكن لم ت�سل اإلينا من 
اأح�ال هذه  على  نقف  يجعلنا  ما  التاريخية  ال�ثائق 
الدورية, اإل بع�ض النتقادات التي وردت في �سحيفة 
الثانية  كانت  اإذ  الم�سيحية,   Sathya Kahalam

تنه�ض بنقدها ومعار�ستها ل�سحيفة قادر�ساه, كما 
ا�ستاأنفت.  اأنها ت�قفت عن ال�سدور لفترة قليلة ثم 
ال�سيد  ومعه  قادر�ساه  ال�سيد  نه�ض  وفي عام )))) 
الحق  ن�ر  �سحيفة  باإ�سدار  تنغل  مقدي  اهلل  ثناء 
وبعد  اأ�سهر,   ( طريقها  في  ت  وتخطَّ ك��سن,  من 
وفاة ال�سيد قادر �ساه عام )0)) ت�قفت ن�ر الحق, 
 ,)((0(-((((( تنغل  مقدي  اهلل  ثناء  دور  وب��داأ 
ومقاومة  الحق  عن  للدفاع  ال�سحافة  ب  ن�سَّ وق��د 
 Paropakariكل الطغيان والج�ر, ومن اأبرز �سحفه
بم�قفها  تتميز  والتي  �سن�ات,  ثالث  ا�ستمرت  التي 
الم�سيحيين وهج�مهم على  النقدي من معار�سات 
اهلل  ثناء  �ساحبها  تحم�ض  اإذ  الإ���س��الم��ي,  الدين 
حتى  بذراع,  وذراعًا  ب�سر  �سبًرا  عليهم  للرد  مقدي 
�ساق الق�ساو�سة بمقالته, واأوج�ض منه خيفة. وهذه 
ال�سحيفة رغم اأنها قامت �سدًا منيعا اأمام التيارات 
�ساحبها  على  اأثقلت  اأنها  اإل  الم�سيحية,  الفكرية 
حتى  و�سيانتها  اإدارتها  على  يقدر  يعد  ولم  دي�نه, 
ا�سطر اإلى بيع بيته وممتلكاته, وه� بنف�سه يعبر لنا 

ما كان يعاني في تلك الظروف القا�سية:
»�سحيفة بروبكاري اأثقلت علّي دي�ني, واأ�سبحت 
طلبا  لآخ��ر  مكان  من  اأولده��ا  تحمل  التي  كالقطة 
عليه   - الم�سيح  قال  كما  وحالي  واللقمة,  لل�سكنى 
ال�سالم - اأ�سبحت اأ�سيًرا للمعاناة المالية, ل ملجاأ 
ول منجى اإل اإلى اهلل, حتى اإن الم�سلمين الذين من 
اأجلهم عملُت ما عملُت ما اأح�سن�ا اإلّي وما وا�س�ني 

في م�سيبتي مما اأ�سبح م�قفي اأ�سد حرجا«))(.

اهلل  ثناء  ال�سيخ  اأن  ال�سدد  بهذا  ومما يالحظ 
كان  م�ل�ي  القادر  عبد  وكام  وال�سيخ  تنغل  مقدي 
اأكبر دور في ت�جيه ال�سحافة الإ�سالمية في  لهما 
ركز  وقد  ال�سائد,  العام  التجاه  اإل��ى  الأي��ام  تلك 
وه�  كيرال,  �سمال  على  واأعماله  عنايته  اهلل  ثناء 
بخدماته ال�سحفية باللغة العربية المليالمية, عمل 
المليالمية  اللغة  اإلى  الم�سلمين  تقريب  على  اأي�سا 

الأ�سلية.
جهود ال�سيخ وكام عبد القادر مولوي

ال�سيخ وكام عبد القادر م�ل�ي )))))-))))( 
يتزعم م�سيرة ال�سحافة في كيرال, ه� ال�سخ�سية 
البارزة لي�ض فقط في مجال ال�سحافة الإ�سالمية, 
العامة في  المليالمية  ل�اء ال�سحافة  بل كان يحمل 
ذهنه  بثاقب  اأدرك  وق��د  الع�سرين.  القرن  مطلع 
الأفراد  تزكية  مجال  في  ومبادئها  العقيدة  اأهمية 
تت�لد  التي  النا�سجة  والعقلية  المجتمع,  واإ�سالح 
الأ�سا�سية  العل�م  على  يح�سل  حين  الإن�سان,  في 
ويتفاعل معها ت�سير هي المحرك الدائم اإلى التقدم 
والنه�سة, وقد �ساغ الم�ل�ي روؤيته واأفكاره م�ست�حيًا 
المليالمية  وال�سحافة  الجتماعية,  القيم  ه��ذه 
ما�سيها وحا�سرها مدينة له بالف�سل ولزميله كى. 
 Swadeshabhimani و�سحيفة  بلى.  راماكر�سنا 
 ,((0( عام  ت�سدر  ب��داأت  التي  ال�طن(  )مفخرة 
واأثنى  ك��ي��رال,  �سهدتها  ملم��سة  م��ب��ادرة  ك��ان��ت 
البالد,  في  ال�سحافيين  كبار  منهجها  وعلى  عليها 

والكلمات الآتية تج�سد اأهداف هذه ال�سحيفة:
بهماني,  �س�دي�سا  �سحيفة  القراء  اإل��ى  »نقدم 
اإليها  تحتاج  التي  ال���س��ت��ع��دادات  ك��ل  اأكملنا  وق��د 
ال�سحافة المليالمية في بالدنا, وتج�لنا في مناطق 
مليبار ترويجا لر�سالة هذه ال�سحيفة؛ مما حظيت 
ونحل.  حدب  كل  من  ملم��ض  باإقبال  ال�ليدة  هذه 
المجتمع  رع��اي��ة  اإل��ى  تهدف  ه��ذه  �سحيفتنا  واإن 
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و�سالحهم, ول نكتم �سيئا عن الع�ام مهما ارتجت 
لنا الم�ساكل ول ن�ؤثر اأنف�سنا على م�سلحة الأمة. ول 
نريد بهذه ال�سحيفة تجارة ول ك�سبًا, واإنما هدفنا 

اإ�سداء الخير لل�طن والمجتمع«))(.
اإعالن, وقد تحقق  اأو  ولم يكن هذا مجرد نداء 
الزعماء  اإن  و�سكناتها, حتى  كل حركاتها  في  ذلك 
بثقافتها.  واعترف�ا  عليها  اأثن�ا  اآنذاك  ال�سيا�سيين 
وكان �سدورها منعطفًا حا�سمًا في تاريخ ال�سحافة 
المليالمية, اإذ كانت تقفز قفزات م�فقة �سريعة في 
اإ�سالح  في  بدورها  تق�م  التي  الناجحة  ال�سحافة 
مركز   Anjuthengu اأول  مقرها  وك��ان  المجتمع, 
اأ�س�سها  التي  كيرال  في  ال�سرقية  الهندية  ال�سركة 
م�سرحًا  ال�سحيفة  هذه  و�سارت  الإنجليز,  الحكام 
للت�سامح والتفاعل بين الم�سلمين والهنادكة, اإذ كان 
Govinda Pilla وجاء بعده  التحرير الأول  م�ساعد 
مطب�عا  �سعارها  كان  وقد   ,Ramakrishna Pilla

لن  واالإرهـــــاب  »االإغـــــراء  ع��دد منها:  راأ���ض كل  في 
ي�صمن الأي قوم م�صتقبلهم«.

مع  اتفقت  كيرال  في  �سحيفة  اأول  هي  وكانت 
الأيام  تلك  في  الدولية  الأنباء  وك��الت  اأب��رز  رويتر 
على تزويدها بالأخبار الدولية. ولم يلبث اأن تط�رت 
ت�سدر  اأ�سبحت  حتى   ((0( ع��ام  وف��ي  ال�سحيفة 
في  البرلماني  الجتماع  اأي��ام  وف��ي  اأ�سب�عين,  كل 
تكتب  كانت  وق��د  ي�ميًا,  ت�سدر  ب��داأت  ترفدانك�ر 
والف�ساد  الملكي  الطغيان  �سد  ن��ار  م��ن  ب��اأح��رف 
الإداري اأيام الملك دي�ان �سي. راجا ك�بال اآجاري 
اإلى  اأدى  مما  وبطانته,  حا�سيته  له  ي�سفق  ال��ذي 
حين   (((0 عام  في  وذلك  ال�سحيفة,  هذه  ت�قف 
األغاها الملك بمر�س�م خا�ض, وف�ًرا تمت م�سادرة 
التحرير  م�ساعد  حب�ض  تم  كما  واأمالكها  المطبعة 
ال�سيد Ramakrishna Pilla ونفاه. وقد كان م�قف 
الملك م�قفًا عدائيًا مما ثار عليه اأ�سحاب ال�سحف 

الأخرى وا�ستنكروا تلك الإجراءات النتقامية بلهجة 
على  وا�ست�ى  كيرال  ولي��ة  ت�سكلت  وحين  عنيفة. 
وُردت  المحا�سبة  عنه  ُرِفَعْت   EMS وزارة  عر�سها 

اإليه كل ممتلكاته.
م�ل�ي  ال��ق��ادر  عبد  وك��ام  ال�سيخ  ا�ستلهم  وق��د 
�سكيمته,  ويق�ي  يثبت جنانه  ما  واأح�اله  اأيامه  من 
وتحم�ض اإلى اإ�سدار �سحيفة اأخرى تجرى في من�ال 
�سحيفة  اأ�سدر   ((0( عام  وفي  الأول��ى.  �سحيفته 
الداخلية  النتقادات  عينيه  ن�سب  وو�سع  »م�سلم« 
والإ�سالحات الق�مية, ولم يكن م�سيرها يختلف عن 
م�سير اأختها, وقد اأثقلته الدي�ن, ولم ي�سدر منها 
والإ�سالح  التجديد  اأ�سداء  ولكن  اأع��داد,  ت�سعة  اإل 
في  تنتهي  تكن  ل��م  ال�سحيفة  تلك  اأح��دث��ت  التي 
ع�سية اأو �سحاها. وفيما يلي اإحدى افتتاحيات هذه 

ال�سحيفة:
األف  مائتي  زه��اء  ترفانك�ر  منطقة  في  »ي�جد 
من  بينهم  ويندر  المائة,  في  �ستة  ي�سكل�ن  م�سلم, 
يعرف القراءة والكتابة, يعتا�س�ن التجارة والزراعة, 
وذلك مبلغ علمهم, والكثير منهم انحرف�ا عن الدين 
الحنيف وت�سربت اإليهم التقاليد الباطلة الم�ستعارة 
ومما  ه�يتهم,  على  ق�سى  مما  الأخ��رى  الأم��م  من 
ي�جه للم�سلمين من نقد باأن دين الم�سلمين يع�قهم 
عن التقدم العلمي والتعليم الع�سري, وقد اآن الأوان 
للقيام بتغيير جذري بينهم, وهذا يتطلب تدري�سهم 
في المدار�ض العامة والطالع على العل�م الحديثة.. 
وتب�سيرهم  ه���ؤلء  اإر���س��اد  ال�سحيفة  بهذه  واأري��د 
اأن تبقى هذه ال�سحيفة  وت�عيتهم, ونرج� من اهلل 
م�سكاة ي�سع منها ن�ر الهداية والمعرفة اإلى م�سلمي 

ك��سن ومليبار«))(.
مائة  قبل  �ساحبها  �سجلها  التي  الكلمات  وهذه 
تعط�سه  وتج�سد  بالحي�ية,  تنب�ض  زال��ت  ل  �سنة 
ياأمل  كان  �سالحة,  نم�ذجية  اأم��ة  لبناء  ال�سديد 
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هذه  قامت  وق��د  م�ته.  قبل  عينيه  بها  يكحل  اأن 
الق�سايا  تقديم  في  القيادي  بدورها  ال�سحيفة 
وركزت  الم�س�ؤولين,  اإلى  العام  الراأي  ت�سغل  التي 
العربية  واإدخ���ال  ال��م��راأة,  تعليم  على  اهتمامها 
بالم�اد  والعناية  المدر�سية,  ال��م���اد  اإط���ار  ف��ي 
الدرا�سة  ون�سر  والفن�ن,  بالثقافة  الهتمام  ذات 

الإنجليزية وغير ذلك.
المليالمية  العربية  في  اأخ��رى  ب��ارزة  و�سحيفة 
ت�لها الم�ل�ي وكام عبد القادر هي مجلة الإ�سالم 
الأول  العدد  �سدر  كايكارا,  من  �سدورها  بداأ  التي 
بن�سر  ال�سحيفة  هذه  اهتمت  وقد   (((( عام  منها 
واأهمية  الت�حيد  وعقيدة  الكريم  ال��ق��راآن  تف�سير 
لعامة  تدري�سا  الق�سايا  من  وغيرها  المراأة  تعليم 
ميدو  اإي.  ال�سيخ  وكان  لقل�بهم,  وتزكية  الم�سلمين 
ثم  ال�سحيفة.  هذه  في  بقلمه  �ساهم  ممن  م�ل�ي 
 ,(((( عام  ديبكا  �سحيفة  ب��داأ  حياته,  م�ساء  في 
وقد ظهر عددها الأول بن�سر ترجمة معاني القراآن, 
هذه  م��ن  ع��دد  وك��ل  الم�ا�سيع  مختلف  وت��ن��اول��ت 
ه�  والم�ل�ي  �سغيرة,  م��س�عة  يمثل  ال�سحيفة 
الإنجليزية  من  ويترجمها  المقالت  يكتب  بنف�سه 
والعربية ويحررها وين�سرها. وهذه ال�سحيفة تعك�ض 
عالقة �ساحبها بال�سخ�سيات البارزين ط�ل العالم 
كتب  ال��ذي  الأمريكي   Lot harp Stoddard مثل 
ن�سرالم�ل�ي  وق��د   ,The New world of Islam

منها  و�سدر  منه.  خطيًا  اإذن��ًا  نال  اأن  بعد  ترجمته 
)) عددًا ثم انقطع عن الظه�ر. وقد بل�رت كل هذه 
الح�ار  اإنه كان دائم  الفريدة.  ال�سحف �سخ�سيته 
مع الحقائق الظاهرية في �س�رة رجل ث�ري, وكان 
ق�ّي اللتزام لالأفكار العالية الراقية التي تنبثق عن 
ممتلكاته  يبذل  بنف�سه  ه�  ثم  ال�سخ�سيات,  كبار 
وتحقيقها  الأف��ك��ار  ه��ذه  لتنقيح  الذهنية  المادية 

وتقديمها اإلى المجتمع الذي يعي�سه.

�سحيفة ملبار اإ�سالم:
بداأت هذه ال�سحيفة عام 0))) برئا�سة �ساحبها 
اأب� محمد ومقرها ك��سن, ثم ت�لى رئا�ستها ال�سيد 
حيدرو�ض, وكان له روؤية خا�سة وراء اإ�سدارها تمثل 
اتجاهاته الجتماعية ال�سيا�سية, اإذ نجح في تقديم 
وانتقاد  الحاكمة,  ال�سلطات  لدى  العامة  الق�سايا 
اأنها دعمت حركة الخالفة  �سيا�ستهم الخاطئة كما 
التي كان لها دوي كبير في العالم الإ�سالمي. وهي 
ك��سن,  منطقة  في  اإ�سالمية  �سحيفة  اأول  تعتبر 
وا�ستمرت حتى عام )))), وكان لم�قفها الحا�سم 
تن�سر  اأنها  كما  الم�اطنين,  نف��ض  في  طيب  وق��ع 
وم�لنا  غ��ادي  مهاتما  اأمثال  من  الأع��الم  ر�سائل 
كثيًرا  اعتنت  وق��د  جنا,  على  ومحمد  علي  �س�كة 
باأخبار مكافحات المزارعين التي ن�سبت عام )))) 
لجمع  الهندية  المدن  اأكبر  في  مرا�سل�ن  لها  وكان 
ال�سحيفة  تميزت هذه  وقد  �سرية.  الأخبار ب�س�رة 
بم�قفها من اأعداء الإ�سالم والم�سلمين الذين كان�ا 
ال�سحيفة  لهم  وكالت  الدين,  عظمة  من  ينال�ن 
الملياملي  وال�ساعر  ب�ساع,  �ساعًا  وال��ذل  اله�ان 
ق�سيدته  في  الم�سلمين  لم  ك�مارانا�سان  الم�سه�ر 
ال�سحيفة  وهذه  الأليمة(,  Duravastha)الأح�ال 

عليه  وردت  ب��اإن��ك��اره��ا  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال���ح��ي��دة  ه��ي 
بق�سيدة تماثلها.

 Muslim Vrithandam  (((( عام  ظهرت  ثم 
)الأخبار الإ�سالمية( ل�ساحبها ال�سيخ عبد القادر 
الأزهري من مدينة اآلب�زى, وفي عام )))) ن�سرت 
من وركال �سحيفة المنار برئا�سة ال�سيد محمد كنج 
م�ل�ي, وكان متحم�سًا في ن�سر الأفكار الإ�سالحية 
�ستة  منها  و�سدر  لأجلها,  ال�سحفية  جه�ده  وكر�ض 
اأعداد ثم ت�قفت, وامتدادا لهذه ال�سحيفة قام ه� 
اإن  الق�ل  ويمكن  الخالفة,  �سحيفة  بن�سر  بنف�سه 
انطالقة  نقطة  يمثل  ال�سحيفتين  هاتين  من  كال 
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اإطاللة 
على 

ال�سحافة 
االإ�سالمية 
في كيراال

في  الإ���س��الح��ي��ة  ال�سحافة  م�سيرة  ف��ي  م��م��ي��زة 
الخالفة.  حركة  باأخبار  اهتمتا  اأنهما  كما  كيرال, 
النه�سة  في  بدورها  قامت  اأخ��رى  �سحيفة  وهناك 
الدينية والترب�ية في كيرال, وهي المراآة المحمدية 
Muhammadeeya Darpanam, و�ساحبها ال�سيد 

والكاتب  الم�سه�ر  ال�طني  الزعيم  ك�تي  م��سى 
ال�سائعة  والمنكرات  ال�سركيات  بها  قاوم  القدير, 
بين الم�سلمين. ثم ه� بنف�سه ن�سر »المراأة الم�سلمة 
Muslim Mihil« بهدف نه�سة الن�ساء, اإل اأنها لم 

ر اإل �سنة واحدة. تعمِّ
�سحيفة االأمين وجهودها ال�سحفية:

تعدُّ �سحيفة الأمين بمثابة المحرك الديناميكي 
ل��الأف��ك��ار ال���ط��ن��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة في 
الم�اطنين  ت�جيه  ف��ي  ب��ارز  دور  ولها  المجتمع, 
الأعلى  ال��م��ث��ل  وت��ق��دي��م  وتب�سيرهم  وتثقيفهم 
 ,(((( عام  �سدورها  وكان  والإخال�ض.  للت�سحية 
ال�طني  الرحمن  عبد  محمد  ال�سيد  زمامها  اأخ��ذ 
اإلى  حتى  وال���ط��ن  الأم��ة  عن  نا�سل  ال��ذي  الغي�ر 
اآخر اأنفا�سه, وقد اختار مدينة كالك�ت لتك�ن مقًرا 
لهذه ال�سحيفة, وياأتي اإ�سدارها ا�ستجابة للظروف 
اإن  وذلك  وقتئذ,  الم�سلم�ن  بها  يمر  التي  القا�سية 
الملبارية عام )))) تركت ردود فعل �سلبية  الث�رة 
التهام  قف�ض  ف��ي  ���س��اروا  ال��ذي��ن  الم�سلمين  ع��ن 
ولم  العامة,  الأو�ساط  وفي  الحاكمة  ال�سلطات  لدى 
عن  والدعايات  الأوه��ام  لتزيل  و�سائل  هناك  يكن 
حق  الرحمن  عبد  ال�سيد  ق��ام  حتى  �سخ�سيتهم, 
حب�سه  وقد  ونجاح,  ت�فيق  بكل  ر�سالته  واأدى  قيام, 
التي  المقالة  اأج��ل  من  ال�سجن  واأودع����ه  الإنجليز 
ال�سرطة  »هندو« ف�سب  في �سحيفة  ون�سرها  كتبها 

عليه جام غ�سبهم ومقتهم. 
وق��د اأن��ف��ق ك��ل م��ا ن��ال م��ن وراث���ة وال���ده ل�سراء 
المطابع والم�ستلزمات ال�سرورية للطباعة والن�سر. 

في  اأي��ام  ثالثة  في  ت�سدر  اأم��ره��ا  اأول  في  وكانت 
الأ�سب�ع ي�م الأحد وي�م الثالثاء والخمي�ض  و�سارت 
م�سرًحا مفت�حًا للحركة ال�طنية التي كانت تتزعم 
حركات ال�ستقالل, وعمت ن�ساطاتها �س�ارع المدن 
الإنجليز  الحكام  وكاد  ال�سباب,  وتحم�ض  والقرى, 
بين  من  يكن  ولم  الع�ام,  بين  تاأثيرها  بهم  ي�سيق 
ومعها  الأم��ي��ن,  �سحيفة  اإل  المليالمية  ال�سحف 
�سد  بم�اقفهم  تجهر   Mathruboomi �سحيفة 
الإنجليز, وقد انتقدت الأمين ب�سدة خطة الإنجليز 
في  والمناه�سة  القتال  روح  لإطفاء  و�سع�ها  التي 
�سف�ف الم�سلمين, والمعروفة با�سم »خطة اأندمان« 
كما  ت�ُسْد«.  »ف��ّرْق  الماكرة  �سيا�ستهم  على  قائمين 
عمد  التي  النتقامية  الإج��راءات  ال�سحيفة  اأدان��ت 
مجال  وفي  الأبرياء.  الم�اطنين  �سد  الحكام  اإليها 
الإ�سالح والتجديد تخطت الأمين خط�ات اأخ�اتها 

من ال�سحف.
ولكن  ي�مية,  ت�سدر  �سارت   (((0 ع��ام  ومنذ 
�ساحبها  على  ي�جب  مر�س�ما  اأ���س��درت  الحك�مة 
في  يتدخل  لئال  منه  ك�سمان  روب��ي��ة,   (000 دف��ع 
الأمن  نظام  يختل  ل  كي  وال�سيا�سة  الحكم  �س�ؤون 
الرحمن  عبد  محمد  ولكن  البالد.  في  وال�سالمة 
اأبى ذلك, وه� وقتئذ في قي�د ال�سجن, ولم يلبث اأن 
قامت الحك�مة بم�سادرة ال�سحيفة ب�س�رة م�ؤقتة. 
وفي الع�سرين من ن�فمبر ا�ستاأنف �سدورها, اإل اأن 
ت�سدر  و�سارت  انطالقها  عاقت  المالية  الأزم��ات 
اأي���ام, وف��ي ع��ام ))))  م��رة واح���دة ف��ي ك��ل ثالثة 
عادت ال�سحيفة اإلى �سيرتها الأولى و�سارت ي�مية, 
الدول  و�سارت  الثانية  العالمية  الحرب  ن�سبت  ولما 
من  يتاأفف  العالم  و�سار  جبهتين,  اإل��ى  العالمية 
م�قف الإنجليز, اأعلنت ال�سحيفة القطيعة الكاملة 
مع الإنجليز مما جعل الحكام يمنع�نها وت�قفت عن 

ال�سدور عام )))). 
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الم�سط�رة  الآية  في  ال�سحيفة  التزامية  وتتبل�ر 
اآمن�ا  الذين  اأيها  »يا  وهي  الفتتاحية  عم�د  تحت 
ك�ن�ا ق�امين بالق�سط �سهداء هلل ول� على اأنف�سكم اأو 
ال�الدين والأقربين«. وقد بذلت ال�سحيفة ق�سارى 
وتعزيز  ال���س��ت��ق��الل  ح��رك��ة  تق�ية  على  ج��ه���ده��ا 
ال�سع�ب,  بين  روحها  وبث  البالد,  ط�ل  ن�ساطاتها 
هندوكية,  �سحيفة  باأنها  البع�ض  و�سفها  ولذلك 
بينما راآها العلماء المتزمت�ن من الم�سلمين جريدة 
وهابية, مما �ساق على �ساحبها ولم يعد يقدر على 
العدائي  الم�قف  اإلى ذلك  اأ�سف  ون�سرها,  اإدارتها 

للنظام الإنجليزي اإذ اأودع�ه ال�سجن عدة مرات.
جريدة جندريكا ودورها:

من  زم��رة  نه�ست  اإذ   (((( عام  في  ذلك  كان 
ال�سباب الذين جهروا بمخالفتهم ل�سحيفة الأمين 
لإ�سدار  وت�سدوا  لم�قفها,  وا�ستنكارهم  المذك�رة 
وتنطق  الم�سلمين  ب�����س���ؤون  تهتم  اأخ���رى  �سحيفة 
�سحيفة  اإ���س��دار  على  عزمهم  وع��ق��دوا  با�سمهم, 
جندريكا )الهالل( من مدينة تال�سيري, ولم تكن 
رابطة الم�سلمين ق�ية اآنذاك. وهناك حادثة اأخرى 
زادت الفج�ة بين الفريقين, وذلك ف�ز ال�سيد �ستار 
الت�سريعي  للمجل�ض  العامة  النتخابات  في  �سيت 
الرحمن,  عبد  محمد  ال�سيد  و�سقط   ,(((( ع��ام 
هذه  تط�رت  ثم  جندريكا,  عن  اأن�ساره  ابتعد  مما 
ت�جيهات  وف��ق  على  دعائمها  واأر���س��ت  ال�سحيفة 
رابطة الم�سلمين واإر�ساداتهم, وت�لى رئا�سة التحرير 
كى.اأم. �سيدي �ساحب, و�سارت اأ�سب�عية ت�سدر كل 
العيد ))  ي�م  الأول  اإطالق عددها  وتم  اثنين,  ي�م 

مار�ض عام )))).
اإل  ي�مية,  ال�سحيفة  اأ�سبحت   (((( عام  وفي 
اأنها ت�قفت عن ال�سدور منذ عام)))), ثم وا�سلت 
 ,(((( عام  حتى  الأ�سب�عية  �س�رتها  في  م�سيرتها 
وفي هذه ال�سنة انتقلت اإلى كالك�ت مقرها الحالي 

المجالت  اأجمل  من  جندريكا  اأ�سب�عية  و���س��ارت 
وقد  المليالمية,  ال�سحافة  في  والثقافية  العلمية 
محمد  اأج.  �سى.  اأمثال  العمالقة,  تحريرها  ت�لى 
ك�يا, و�سيدى �ساحب وكنج ماين حاجي, وال�ساعر 
والدكت�ر  م�ل�ي  محمد  ب��ي.وي.  المعروف  العربي 
وغيرهم  م��سى..  كنج  وال�سيد  ك��ري��م,  اأي.  اأن. 
ال�سحيفة م�سرحًا لالأعمال  كثير. كما �سارت هذه 
مثل:  وقتئذ,  والروائيين  الكتاب  لأب��رز  الإبداعية 
وال�سيدة  اأم. م�ك�ندن  وال�سيد  ب�سير,  ويكام محمد 

الكاتبة ماداوي ك�تي وغيرهم.
رائد  دور  من  ال�سحيفة  لهذه  ما  اأحد  ينكر  ول 
والتقاليد  الإ���س��الم��ي  ال��ت��راث  على  ال��ح��ف��اظ  ف��ي 
في  القيادي  بدورها  قامت  وقد  الم�سلمة,  الق�مية 
ت�جيه الأمة ثقافيًا واجتماعيًا, واإليها يرجع الف�سل 
يقر�سها  ك��ان  التي  المليالمية  الأنا�سيد  ن�سر  في 
تط�رت  وقد  باب�.  ك�لم  ب�ني�ر  وال�سيد  عبيد  دي. 
القرن  من  الأخيرة  العق�د  في  كثيًرا  الأنا�سيد  هذه 

الع�سرين. 
تهدف  مقالت  ع��دة  جندريكا  ن�سرت  وكذلك 
كيرال,  م�سلمي  بين  والثقافي  التعليمي  التقدم  اإلى 
اللغة  من  المترجمة  وال��رواي��ات  المقالت  بجانب 
العربية مما تن�سطت به الم�سيرة الثقافية. وفي عام 
با�سم ن�سائية  �سحيفة  جندركا  �سركة  بداأت   ((((

Mahila Chandirka )هالل ال�سيدات( .

�سحف اأخرى �سادرة لفترات ق�سيرة
في  ب��اوا  �سي.كي.  ال�سيد  ن�سر   (((( عام  وفي 
كما  وهي  ال�سهرية,  على  محمد  �سحيفة  اأرناك�لم 
يدل عليه ا�سمها تبل�ر �سداقته الحميمة مع ال�سيد 
الهندية,  ال�ستقالل  قائد حركة  على  م�لنا محمد 
الإ�سالم  م�سكاة  �سحيفة  �سدرت   (((( عام  وفي 
اإل  ك�لم,  مقرها  من  المليالمية   Islam Deepam

اآلب���زى  مدينة  وم��ن  عامين.  اإل  عا�ست  ما  اأنها 
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ال�طني  الم�ؤتمر  زعيم  م�ل�ي  ي�ن�ض  رئا�سة  وتحت 
َر�ُس�ُل الإ�سالم(   )Islam Duthan(الم�سه�ر �سدر

منذ عام )))) ولكنها ت�قفت بعد عام.
ومن مدينة ك�دونغل�ر قام ال�سيد. بى. اي. اأحمد 
كن� باإ�سدار �سحيفة التحاد الإ�سالمي عام )))) 
ما  ولكنهما   )Aikiyam( التحاد  اأ�سب�عية  ويليها 
عا�ستا اإل قليال. و�سهدت ك�دونغل�ر �سحيفة اأخرى 
 ( منها  و�سدر   ) الجديد  العالم   ) ن�ال�كام  با�سم 
اأحمد  ك.ان.  رئا�سة  وفي   (((( عام  وفي  اأع��داد, 
�سنتين.  وبقيت  كالك�ت  من  الهداية  مجلة  �سدرت 
الث�رة  وخدماتها جديرة بالذكر بخ�س��ض �سحايا 
الطيبة  جه�دها  ال�سحيفة  كر�ست  وقد  المليبارية. 
لت�سليط ال�س�ء على م�ساكلهم ومعاناتهم. وفي عام 
)))) بداأ ال�سيد �سم�ض الدين من مدينة كاروناكبلي 
الدينية  ال��دع���ة  بهدف  الإ���س��الم  �سم�ض  �سحيفة 
وبقيت �سنة, وفي نف�ض العام �سدرت �سحيفة اأخرى 
مبكرًا.  ت�قفت  ولكنها   Kerala Chandrika با�سم 
 Sarasan اآلب�زا جريدة  وفي عام )))) �سدر من 
الدينية  الع�اطف  تن�سط  كانت  ومقالتها  ال�سهرية 
الإ�سالم  منير  �سحيفة  وك��ذل��ك  الم�سلمين.  بين 
ال�سادرة من ك�دونغل�ر تحت رئا�سة ال�سيد باوا, ثم 
ه� في عام )))) بداأ اإ�سدار �سحيفة م�سلمان من 
عام ))))  وفي  اأعداد,  منها خم�سة  و�سدر  ك�لم, 
�سدرت من تال�س�سري �سحيفة نارنجيل �ستان, وهي 
اأول �سحيفة في اللغة الأردية في كيرال, و�سدر منها 
اأعداد, وفي نف�ض العام وتحت رئا�سة بارال  خم�سة 
ح�سين م�ل�ي �سدرت �سحيفة ملباري, وحين انتقل 
�ساحبها اإلى تان�ر جعلها ي�مية ولكنها لم تدم, وفي 
اإل  �سهرية  ا�ستاأنف �سدورها في �س�رة  عام )))) 
البقاء. وفي عام )))) �سدر من  لها  يكتب  لم  اأنه 
�سينامنغل�ر �سحيفة Yuvalokam )عالم ال�سباب( 
ل�ساحبها ال�سيد محمد وكانت اأ�سب�عية, وا�ستمرت 

�سحيفة  ���س��درت  وق��د  �سن�ات.  ت�سع  خدمتها  ف��ي 
كن�,  اأحمد  قيادة  تحت  ترفاندرم  من  مترم  م�سلم 
وبقيت  م�ل�ي,  القادر  عبد  وكام  تالميذ  اأحد  وه� 
ماهن  رئا�سة  تحت   (((( عام  وفي  واح��دة,  �سنة 
 Yuvajana Mithram تال�سيرى  من  �سدرت  على 
)رفيق ال�سباب ( و�سدر منها اأربعة اأعداد. وفي عام 
اأي�سا  وهي   Yuvakesari �سحيفة  �سدرت   ((((
ال�ستار, وفي  اأعداد ثم اختفت وراء  �سدرت خم�سة 
لعم�م  الم�سلمين  رابطة  قيادة  وتحت   (((( عام 
دامت,  ما  ولكنها  المجاهد  �سحيفة  �سدرت  الهند 
وفي نف�ض ال�سم �سدرت اأخرى من اإرناك�لم قادها 
وللحركات  الم�سلمية  راب��ط��ة  ل��دع��م  ك���ت��ي  نينان 
كالك�ت  من  �سدرت   (((0 عام  وفي  الإ�سالحية. 
 Muslim Sahakari الإ�سالمي  الت�سامن  �سحيفة 
من  �سدرت   (((( وفي  اأحمد,  اإمبجي  ل�ساحبها 
محمد  ويكام  الم�سه�ر  الأديب  رئا�سة  تحت  ك��سن 
ب�سير �سحيفة Ujjeevanam ولم تعمر ط�يال. وفي 
ك�تايام,  من  الإ�ساعة  �سحيفة  �سدرت  ع��ام0))) 
قام بها عبد القادر م�ل�ي, وقد ن�سرت فيها اأخبار 
اأهل  لتعريف  الأوروبية  البالد  الجدد في  الم�سلمين 
كتب  ترجمات  فيها  ن�سرت  وك��ذل��ك  بهم,  ك��ي��رال 
قام   (((0 عام  وفي  الم�دودي,  الأعلى  اأب�  ال�سيد 
 ,Prakasham الن�ر  باإ�سدار �سحيفة  با�سا  د.كمال 
ح�سن  اأم.�سي.�سي.  ال�سيخ  اأ�سدر   (((( عام  وفي 
 Marga Darshakan �سحيفة  كالك�ت  من  م�ل�ي 
اأ�سدر   (((( ع��ام  وف��ي  اأع���داد.  �ستة  منها  و�سدر 
وفي   ,Pulari �سحيفة  بلفتن  م��ن  �سالح  محمد 
ن�سرة   Mapila Review  ( ���س��درت   (((( ع��ام 
غنية  �سخمة  ممتازة  �سحيفة  وهي  مابال(  اأخبار 
الثقافية  والق�سايا  التاريخ  م�ا�سيع  في  بالمقالت 
غزت  وق��د  الق�سيرة,  والق�س�ض  والجتماعية 
ميدانًا بكًرا في مجال ال�سحافة في كيرال. اإل اأنها 
ت�قفت عن ال�سدور عام )))). و�سحيفة الم�اطن 
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Pourashakti الم�ؤ�س�سة عام )))) على يد الأعالم 

البارزين في كالك�ت بقيت حتى عام )))).
الإ�سالمية  ال�سحافة  عالم  في  ظهرت  وكذلك 
برئا�سة   Swaraj �سحيفة  بكيرال  والجتماعية 
»اأخبار  اأ���س��در  بنف�سه  ه���  �ساحب,  كنج  ال�سيد 
عام   )Malayalam Vrithantham( م��الي��الم« 
اي.  بي.  ال�سهير  والم�ؤرخ  ك�لم.  كايام  من   ((((
�سيد محمد قام باإ�سدار Yuvakeralam كما اأ�سدر 
وفي  اآزاد,  مجلة   (((( عام  ك�تي  ك�نجالي  ال�سيد 
 ,Yuvakesari نف�ض العام �سدر من اإيداوى �سحيفة
وهي مجلة علمية ن�سرت مقالت مترجمة عن العروة 
و�سحيفة  الأف��غ��ان��ي,  الدين  جمال  لل�سيد  ال�ثقى 
ن�سرت  اأنها  كما  اآزاد,  الكالم  اأب���  لم�لنا  الهالل 
كتب  من  المترجمة  الماأخ�ذة  المقالت  م�سل�سلة 
الإمام ابن تيمية والدكت�ر حميد اهلل وال�سيد ر�سيد 
ر�سا والدكت�ر فريد وجدي, مما اأ�سبحت لها مكانة 
اإلى  المثقفين في كيرال, هذا  القراء  ملح�ظة بين 
جانب جه�دها لتعزيز رابطة الم�سلمين, وا�ستمرت 

في ال�سدور نح� خم�ض �سن�ات.
ح�سور الن�ساء في ال�سحافة

الجه�د  اإلى  الإ�سارة  المنا�سبة  هذه  في  ويجدر 
وفي  الإ���س��الم��ي��ة,  ال�سحافة  مجال  ف��ي  الن�س�ية 
طليعتها ال�سيدة حليمة بي�ي التي اأ�سدرت �سحيفة 
المراأة الم�سلمة Muslim Vanitha, كانت ت�سب� اإلى 
النه�سة الن�س�ية في المجتمع, وقد كانت لمقالتها 
الأيام  تلك  في  الثقافية  الأو�ساط  في  طيبة  اأ�سداء 
المظلمة التي كانت المراآة الم�سلمة مقيدة باأغالل 
الجهالة في قعر بيتها. وهي بنف�سها اأ�سدرت �سحيفة 
Barath Chandrika , وكان الأديب الروائي ال�سهير 

ون�سر  ال�سحيفة  هذه  في  يعمل  ب�سير  محمد  ويكام 
فيها كثيًرا من رواياته ومقالته. وبعد قليل �سدرت 

 . Vanitha من ترول �سحيفة

�سحف الجيل الجديد
 Kochin ومن مدينة اإرناك�لم �سدرت �سحيفة
Mail, وقد عمل فيها ال�سيخ اإي.كي. م�ل�ي محرًرا. 

م�سليار  كنج  تنغل  ال�سيخ  اأ�س�ض   (((( ع��ام  وف��ي 
Vinnhana Poshini واأ�سدر منها �سحيفة  مطبعة 
م�سرحًا  كانت  وقد   ,  )Prabhatham( »ال�سباح« 
لإبداعات الأعالم البارزين اإذ ذاك, ولم يلبث كثيًرا 
اأن �سارت ي�مية وا�ستمرت في �سدورها نح� خم�ض 
�سحيفة  المجال  هذا  في  يذكر  ومما  �سنة.  ع�سرة 
خالد  ال�سيد  يد  على  تر�س�ر  من  ال�سادرة  الأمين 
Kerala Praba ل�ساحبها  اأن�ار كيرال,  و�سحيفة , 
ك.ك. اأب� �ساحب. ومن مقاطعة مالبرم وفي قرية 
م�ل�ي  اأحمد  �سي.اأن.  ال�سيخ  اأ�سدر  كارواراك�ند 
اإلى   (((( عام  هي  وانتقلت  الأن�ساري,  �سحيفة 
�ساحب,  ماراكار  ال�سيد  رئا�ستها  وت�لى  برومباوور 
ولم يلبث اأن ت�لى رئا�ستها ال�سيخ محمد م�ل�ي زوج 
ال�سيدة حليمة بي�ي المذك�رة, وا�ستمرت الأن�ساري 
في �سدورها ت�سعة اأع�ام, وقد كانت تحث ال�سباب 
على الأعمال الإبداعية وتن�سرها, ثم تح�لت الإدارة 
اإلى ال�سيد بي. بي. عمر ك�يا بكالك�ت وبقيت حتى 
قام  ال��ف��اروق  با�سم  اأخ��رى  و�سحيفة   .(((( ع��ام 
باإ�سدارها �سادق م�ل�ي من مدينة برومباوور, وقد 
النه�سة  في  جليلة  خدمات  ال�سحيفة  هذه  قدمت 
فيها  ين�سر  وك��ان  ال�قت.  ذل��ك  الم�سلمة  الفكرية 
الق�سائد والق�س�ض والبح�ث والدرا�سات, وكان ه� 
بنف�سه باحثًا, قام بدرا�ساته عن م�سيرة الم�سلمين 
في  ينتمي  وك��ان  فيها,  ون�سرها  كيرال  في  الأدبية 
اأول اأمره اإلى الجماعة الإ�سالمية ثم انعزل عنهم, 

وبقيت ال�سحيفة �سبعة اأع�ام.
هي  التي  المنار  مجلة  �سدرت   (((0 عام  وفي 
�سبيهة  وه��ي  بكيرال,  العلماء  جمعية  ح��ال  ل�سان 
في ر�سالتها وم�اقفها بمجلة المنار الم�سرية التي 
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الهتمام  بالغ  واأول��ت  ر�سا,  ر�سيد  ال�سيد  اأن�ساأها 
و�سرح  مليالم  اإلى  المترجمة  القراآن  تعاليم  بن�سر 
الأحاديث والدرو�ض الفقهية والتاريخية والأخالقية 
التي  الأنباء  الأخبار  جانب  اإل��ى  منتظمة,  ب�س�رة 
تلتقط من حقل الدع�ة التابعة لندوة المجاهدين, 
الذي  هن�  م���ل���ي  ال��ق��ادر  عبد  اأي.ب����ي.  وال�سيخ 
»المفكر«  �سحيفة  وك��ان��ت  حاليا.  رئا�ستها  ت�لى 
في مجال  مميزة  مبادرة  ال�سهرية   )Chindakan(
ال�سحافة الإ�سالمية, قام بن�سرها ال�سيد عبد اهلل 
المختلفة  الآراء  ن�سر  اإل��ى  تهدف  وكانت  �ساحب, 
بع�سهم  وانتقاداتهم  ومناظراتهم  كيرال  لعلماء 
ظهرت  والأدب���اء,  ال�سعراء  اأب��رز  وطرائف  لبع�ض, 
اإلى  نجحت  وقد   ,(((( عام  وانطفاأت   (((( عام 
حد كبير في اإيجاد ج� �سلمي بين العلماء مبينا على 
الت�سامح والحترام واتخاذ وج�ه التقارب والتفاهم 

بين اآرائهم.
كيرال  �سهدتها  التي  الإ�سالمية  ال�سحف  ومن 
�سحيفة  ك��ذل��ك,  واأف��ل��ت  المتقاربة  الفترات  ف��ي 
تحت  ف�ناني  من   (((( عام  ال�سادرة  )الحكمة( 
ال�سم  هذا  نف�ض  وفي  م�ل�ي  وي.ك��ي.ام.  رئا�سة 
�سدرت اأخرى حين حدث �سقاق في �سف�ف �سم�ست 
�سدرت   (((( ع��ام  وف��ي  العلماء.  جمعية  كيرال 
ال�سيد  برئا�سة   Muslim Review كانياب�رم  من 
 Islamic culture �سحيفة  وكذلك  قادر.  اأم.  اأي. 
التي  )الجالل(  و�سحيفة  قا�سم  محمد  ل�ساحبها 
عام  وف��ي  مدني.  �سيخ  الدكت�ر  الحاج  اأ�سدرها 
�سدرت  �سليمان  اأج.  ك��ي.  رئا�سة  وتحت   ((((
)ن�ر  و�سحيفة  واحدة  �سنة  وبقيت  تايمز  جماعة 
الدين  محيي  ال�سيخ  بقيادة  براونا  من  الإ�سالم( 
)ن�ر  و�سحيفة  عامين  عا�ست  والتي  م�سليار  ك�تي 
العربية  الهدى  ن���ر  كلية  عن  ال�سادرة  ال��ه��دى( 
)اإر�ساد(  �سحيفة  ا�ستمرت  بينما  كانجرابلي,  من 

العربية  الإر���س��اد  كلية  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال�سهرية 
�سن�ات. ثماني  باأزيك�ت 

فترة  ظهرت  اأخرى  �سحف  اإلى  بالإ�سافة  هذا 
ثم ت�قفت, ومنها »دين ودنيا« ال�سادرة من ف�ناني 
�سادرة  واأخرى  المخدومي,  الرحمن  عبد  برئا�سة 
 Manushia الإن�ساني«  »ال�طن  با�سم  من جاواكاد 
Baratha Bhoomy ال�سادرة عام  Nadu وكذلك 

))))م برئا�سة ال�سيد بي.بي. عمر ك�يا, وفي عام 
)))) اأ�سدر ال�سيخ عبد اهلل م�ل�ي من بربانغادي 
حنيف  محمد  ال�سيد  ق��ام  كما  البيان,  �سحيفة 
و�سحيفة  ترفاندرم  من  الأمين  �سحيفة  باإ�سدار 
اأي  ب��ي.ام.  برئا�سة  كلبتا  من  ال�سادرة   Yuvav

اأ�سدر  الذي  ال�سالم  عبد  اأن.وي.  وال�سيخ  تنغل, 
تعزيز  في  بدورها  قامت  الهدى«  »م�سكاة  �سحيفة 
�س�ئها.  على  الأم��ة  وتربية  الإ�سالحية  الأف��ك��ار 
ك�تاراكاَرا  من  راوتر  ميران  ال�سيد  اأ�سدر  وكذلك 
محمد  ال�����س��ي��خ  وق���ام  ال��ه��داي��ة,  ب��ا���س��م  �سحيفة 
�سحيفة  ب��اإ���س��دار  الم�سلمين  راب��ط��ة  زعيم  كنج 

Navapraba »الإ�سراق الجديد«.

�سحيفة  ال��م�����س��م��ار  ه����ذا  ف���ي  ي���اأت���ي  ك��م��ا 
من  �سك�ر  اأم.اأي.  اأ�سدرها  التي   Sandasham

الإ�سالمية  الر�سالة  و�سحيفة  اآلب�����زى  مدينة 
عبد  �ساحبها  برئا�سة  ترفاندرم  من  ال�سادرة 
�سيد  ال�سيخ  برئا�سة  اأخ���رى  و�سحيفة  ال���رزاق, 
عام  وفي   Islamic fighter با�سم  ن�سامي  محمد 
�سحيفتهم  لل�سباب  ال�سنية  الجماعة  ن�سرت   ((((
عن  ال�����س��ادرة  جمعية  و�سحيفة   Sunni times

جمعية العلماء بكيرال, و�سحيفة الجالل ال�سادرة 
و�سحيفة   .(((( عام  ك�يا  محمد  ال�سيد  برئا�سة 
اإثر  وقد ظهرت هي   ,league times با�سم  اأخرى 
ال�سقاق الذي حدث في �سف�ف رابطة الم�سلمين, 
 Nireekshanam اأ�سدر  محمد  جيكن�ر  والم�ل�ي 
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لجمعية  اق���راأ  و�سحيفة  ب��ره��ان.  با�سم  واأخ���رى 
وفي   (((( ع��ام  ال�����س��ادرة  المجاهدين  الطلبة 
Yuvasarani , برئا�سة ال�سيد  عام 0))) �سدرت 
�سدرت  علي  اإ�سحاق  ال�سيد  رئا�سة  وتحت  �سك�ر, 
 Vivekam و�سحيفة   (((( عام  )ب�ْسم(  �سحيفة 
بالهند,  الإ�سالمية  الطلبة  حركة  عن  ال�سادرة 
برئا�سة   (((( عام   Sastra Vicharm و�سحيفة 
ال�سحيفة  هذه  اهتمت  وقد  محمد,  وي.  الأ�ستاذ 
الكت�سافات  اأثبتتها  م�ا�سيع  في  المقالت  بن�سر 
اإطار  وف��ي  ال��ق��راآن��ي��ة.  ب��الآي��ات  مدعمةً   العلمية 
التي تت�لها مختلف الحركات في  الدينية  الدع�ة 
الأ�سب�عية  بين  ما  مطب�عات  عدة  ت�سدر  كيرال 
التي  ال�سباب  مجلة  منها  والف�سلية.  وال�سهرية 
ومجلة  المجاهدين  ال�سبان  اتحاد  عليها  ي�سرف 
الم�سلمة,  الن�ساء  ح��رك��ة  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي  ب����داوا 
و�سحيفة  ويجندنام,  و�سحيفة  الت�حيد,  و�سحيفة 
و�سحيفة  ب���رب����دان���ام,  و���س��ح��ي��ف��ة  ال��ر���س��ال��ة, 

كثير. وغيرها  ب�نكاوانام... 
الختالف  رغ���م  ال�سحف  ه���ذه  وا���س��ت��ط��اع��ت 
القائم في اأ�سل�ب عملها ور�سالتها اأن تعزز الم�سيرة 

الثقافية والجتماعية في كيرال.

الحوا�صي
�سحيفة الإر�ساد العدد الأول رم�سان )))) )))) �ض: )  .(

�سحيفة المر�سد العدد الأول: فبراير )))) �ض: )  .(
نف�مبر  العا�سر:  العدد  الأول  المجلد  الت��ح��اد  �سحيفة   .(

((((
�سحيفة البيان العدد الأول ربيع الأول )))) 0)))  .(

 Makthi( ك��ل��ي�����س��ام  م��ن��ا  م��اك��ِت��ه  ك���ت���اب  م���ن  م��ت��رج��م   .(
Manakleshm( �ض: ))

�سحيفة �س�دي�سا بي ماني العدد الأول:  يناير )0))  .(
�سحيفة الم�سلم افتتاحية العدد الأول: يناير )0))  .(
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اال�ضطرابات اللغوية
د. �شادق يو�شف الدبا�ص

رئي�ض ق�سم اللغة العربية واآدابها
جامعة فل�سطين الأهلية- بيت لحم

تمهيد :
والتطورات  مرحلة,  كل  مالمح  وبينوا  متعددة,  مراحل  اإلى  الطفل  حياة  العلماء  م  َق�صَّ لقد 
اللغوية التي تظهر عنده, فمرحلة ال�صرخة االأولى عند الوالدة, تتبعها مرحلة المناغاة عندما 
يبلغ الطفل ال�صهر الثاني من عمره, ثم مرحلة الباأباأة, اإذ يبداأ الطفل باللعب باالأ�صوات الخلفية 
ال�صفوية ) الباء, والميم(, ثم النطق بالكلمة االأولى عند بلوغه ال�صهر العا�صر اإلى ال�صهر الثاني 
المراحل  هذه  من  مرحلة  في  خلل  اإلى  يتعر�صون  قد  االأطفال  بع�ص  ولكن  وهكذا,  ع�صر... 
هذه  ومن  الالحقة.  حياته  مراحل  في  الطفل  ترافق  قد  لغوية,  م�صكلة  وجود  اإلى  ي�صير  مما 
نطق  اأو طريقة  معانيها,  اأو معنى من  اللغة,  فهم  في عدم  الطفل  على  ما يالحظ  الم�صكالت 

حروفها, اأو اأ�صلوب عر�صه لها. 
عند  ت��ت��ع��دد  ق��د  ال��ل��غ���ي��ة  الم�سكالت  ه���ذه  اإن 
الطفل,  اإ�سابة  ح�سب  �سدتها  في  وتتن�ع  الأطفال, 

ومدى تاأثره بها.

الأطفال,  ت�سيب  قد  لغ�ية  م�سكالت  ثمة  اإن 
يعاني  فقد  اآخ���ر.  اإل���ى  طفل  م��ن  ت��ت��ف��اوت  ولكنها 
اأحدهم من ا�سطراب لغ�ي واحد, اأو قد يعاني من 
اأو  ا�سطرابات متعّددة, وقد يك�ن هذا ال�سطراب 
اأثرًا  ال�سطرابات التي يعاني منها طفل ما, تحمل 
�سبب  ولعل  اآخ��ر,  طفل  عند  تحمله  مما  اأكثر  �سيئًا 
اإلى �سدة الإ�سابة التي تعر�ض لها ذلك  ذلك عائد 

الطفل, اأو اإلى البيئة التي يعي�ض فيها.

لقد اهتم العلماء بالبحث عن هذه ال�سطرابات, 
اأ�سبابًا  اأكانت  اأن�اعها, واأ�سباب حدوثها �س�اء  وعن 
ف�سي�ل�جية اأم كانت اجتماعية اأم نف�سية, وعن كيفية 
عالجها. خا�سة واأن هذه ال�سطرابات ت�ؤثر تاأثيرًا 
العلمي,  تح�سيله  وعلى  الطفل,  حياة  على  �سلبيًا 

وعلى عالقته بالمجتمع الذي يعي�ض فيه. 

كيف يتكون النطق والكالم عند االإن�سان :

قبل البدء بدرا�سة ال�سطرابات اللغ�ية وتحليلها 
ل بد من ال�ق�ف عند كيفية حدوث النطق والكالم 
ِدُر  ُي�سْ عندما  العملية  هذه  تبداأ  اإذ  الإن�سان,  عند 
الدماُغ اأمرًا اإلى اأع�ساء النطق, اإذ ي�سدر هذا الأمر 
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من منطقة بروكا )Brock’s Area( الم�س�ؤولة عن 
دماغ  من  الأي�سر  ال�سق  في  م�ج�دة  وهي  الكالم, 
الم�س�ؤول  ه�  للدماغ  الأي�سر  الن�سف  واإن  الإن�سان« 
عن اللغة, واإنَّ حدوث تلف في منطقة بروكا يحدث 
ملكة  اأن  �س��سير«  دي  وي���رى  ت����ام«))(  نطق  ع��دم 
الأمامي  الجزء  من  الأي�سر  الثلث  في  تقع  الكالم 
كل  مركز  ه�  المخ  من  الجزء  ه��ذا  اإن  المخ,  من 
الكتابة«))(,  ذل��ك  في  بما  بالل�سان,  يخت�ض  �سيء 
من  ك��اف  بمقدار  امتالأتا  قد  الرئتان  تك�ن  حيث 
اله�اء, فتتقل�ض ع�سالت البطن, ويتحدب الحجاب 
الحاجز, لي�سغط على الرئتين في�سعد اله�اء منهما 
حيث  الحنجرة,  اإلى  ثم  اله�ائية,  الق�سبة  باتجاه 
يقترب ال�تران ال�س�تيان, اأو يبتعدان ح�سب طبيعة 
ثم  اأم مجه�ر,  اأمهم��ض  و�سفته  المنط�ق,  ال�س�ت 
يتاأخر,  اأو  يتقدم,  اأو  ينخف�ض,  اأو  الل�سان  يرتفع 

ليلتقي مع مخرج ال�س�ت المنط�ق.
مفهوم اال�سطرابات اللغوية :

اختلف العلماء في ت�سمية الم�سكالت اللغ�ية التي 
قد يعاني منها بع�ض الأطفال فقد �سماها الجاحظ 
بت�سميات  �سميت  وحديثًا  ال��ك��الم,  عي�ب  قديمًا 
 Language متعددة منها: الق�س�ر اأو العجز اللغ�ي
اأو   ,Language Delay اللغ�ي  التاأخر  اأو   Deficit

الإعاقة اللغ�ية Language Handicapped, ولكننا 
نرى اأن الت�سمية المنا�سبة هي ال�سطرابات اللغ�ية 

Language Disorder لأ�سباب منها:

قد  فاإنَّها  لذا  حي,  كائن  الإن�سانية  اللغة  اأن   -(
ت�ساب با�سطراب, اأو خلل �ساأنها في ذلك �ساأن 
بقية اأع�ساء الج�سم, وقد يك�ن هذا ال�سطراب 

ف�سي�ل�جيًا اأو تط�ريًا.
اأن القان�ن الأمريكي الخا�ض بذوي الحتياجات   -(
الخا�سة, قد ابتعد عن و�سف ال�سطرابات اللغ�ية 

اأو ت�سميتها بالعجز, اأو الإعاقة اللغ�ية,لأنه يرى 
اأن ه�ؤلء الم�سابين ب�سر يتمتع�ن بقيمة اإن�سانية 
الب�سرية,  حق�قهم  ولهم  واجتماعية  ونف�سية, 
قين  المع�َّ الأطفال  ن�سميهم  اأن  الخطاأ  فمن 
لغ�يًا, بل من الأف�سل اأن ن�سميهم الأطفال ذوي 
ال�سطرابات اللغ�ية لالبتعاد عن و�سفهم ب�سفة 
عالجهم,  اإلى  ولالن�سراف  الإعاقة,  اأو  العجز 
وتخلي�سهم من هذه الم�سكالت اللغ�ية, التي قد 

تخلف اأثرًا �سيئًا على م�ستقبل حياتهم.
ال�سرطاوي,  ذكر  كما   ,Aram اآرام  ف  عرَّ وقد 
ال�سطرابات اللغ�ية باأنها: »هي ال�سطرابات التي 
لغ�ية  �سل�كيات  يعان�ن من  الذين  الأطفال  تت�سمن 
اللغة  معالجة  نق�ض في وظيفة  اإلى  تع�د  م�سطربة 
التي قد تظهر على �سكل اأنماط مختلفة من الأداء, 
المكان  في  المحيطة  ال��ظ��روف  ب��ساطة  وتت�سكل 

الذي تظهر فيه«))(. 
الكالم,  بمدل�ل  تتعلق  اللغ�ية  وال�سطرابات 
الأفكار,  مع  وترابطه  و�سكله,  ومعناه,  و�سياقه, 
حيث  من  واع�جاجه  الآخ��ري��ن,  من  فهمه  وم��دى 
والألفاظ  الأ���س���ات,  لبع�ض  الإ�سافة  اأو  الحذف, 
الم�ستعملة, و�سرعة الكالم, وبطئه, فهي تدور ح�ل 
ال��سع  مع  ذلك  وان�سجام  ومعناه,  الكالم  محت�ى 

الجتماعي, والنف�سي, والعقلي للفرد المتكلم.
النطق والكالم  اأن ا�سطرابات  ويرى فان رايبر 
»هي ا�سطرابات ت�ا�سل, اأو م�سكالت ت�ا�سل, وهي 
عبارة عن اختالف الفرد في ن�عية كالمه بحيث اإن 
هذه الم�سكالت تك�ن من الن�ع الذي يلفت النتباه, 
وي�ؤثر في طبيعة الر�سالة المطل�ب اإي�سالها, اأو اأنها 

تزعج ال�سامع والمتكلم«))(. 
بين  ت��راب��ط��ًا  ث��م��ة  »اأن  زه����ران  ح��ام��د  وي����رى 
اإل  اللغة,  م�سكالت  اأو  والكالم  النطق  ا�سطرابات 
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الكالم  في  فالم�سكالت  نف�سه  ال�سيء  لي�ض  اأنهما 
هي: الم�سكالت التي ترتبط باإنتاج الرم�ز ال�سف�ية, 
بالترميزات  �سع�بات  هي  اللغ�ية  الم�سكالت  بينما 
اللغ�ية, اأو الق�انين والأنظمة, التي ت�ستخدم الرم�ز 

وتحدد تتابعها«))(.
اأ�سباب اال�سطرابات اللغوية : 

فهنالك  اللغ�ية,  ال�سطرابات  اأ�سباب  تختلف 
الإ�سابة  نتيجة  ع�����س���ي��ة  ف�سي�ل�جية  اأ���س��ب��اب 
النطق با�سطراب  اأع�ساء  اأحد  اإ�سابة  اأو  الدماغية 
ما, واأ�سباب ع�سبية ناتجة عن خلل في الدماغ, اأو 
�ساحبها,  عند  متاأ�سلة  نف�سية  واأ�سباب  الأع�ساب, 
وما  والمجتمع,  الأ�سرة,  في  متمثلة  بيئية  واأ�سباب 
يدور داخل الأ�سرة من اأ�ساليب ترب�ية خاطئة, ت�ؤدي 
اإلى الإ�سابة بتلك ال�سطرابات, و�ساأتناول كاًل منها 

على حدة.
اأواًل: االأ�سباب الف�سيولوجية :

نتيجة  ت���ح���دث  ال��ل��غ���ي��ة  ال����س���ط���راب���ات  اإن 
اإ�سابة  نتيجة  اأو  البني�ي  التك�ين  في  ا�سطرابات 
الأع�ساء الدماغية, اأو الق�سرة الدماغية, اأو نتيجة 
اإ�سابة الحلق, اأو الحنجرة, اأو نتيجة اإ�سابة الأنف, 
اأو الأذن, اأو الرئتين باإ�سابات, اأو التهابات,اأو نتيجة 
ال�سحائية,  اللتهابات  اأو  الأ�سنان,  انتظام  ت�س�ه 
ال�سعف  اإلى  بالإ�سافة  الع�سبية,  الخاليا  تلف  اأو 
وال�سعف  ال��ح���ا���ض,  و�سعف  ال�سديد,  الج�سمي 
 cleft( الحلق  اأو  ال�سفة,  اإ�سابة  نتيجة  اأو  العقلي, 
�سالمة  عدم  اأو  الفكين,  تنا�سق  عدم  اأو   )Palate

ال�سدر  في  ت�ؤثر  التي  الأم��را���ض  نتيجة  اأو  الغدد, 
والرئتين. 

ثانياً: االأ�سباب النف�سية واالجتماعية.
لها  يتعر�ض  ق��د  التي  النف�سية  ال��ع���ام��ل  ت���ؤث��ر 
اللغ�ية,اإذ  ال�سطرابات  على  �سلبيًا  تاأثيرًا  الطفل 

وال�سراع  الت�تر  عن  الناتج  القلق  اأن  �سبين«  يرى 
والنط�اء  النفعالية  وال�سدمات  المكب�ت  والخ�ف 
والع�سبية, و�سعف الثقة بالنف�ض والعدوان المكب�ت, 
والحرمان العاطفي, والفتقار للحنان والعطف من 
با�سطرابات  ت�ؤدي لالإ�سابة  التي قد  الأ�سباب  اأهم 
عالقة  هناك  »اأن  ميلر  وي��رى  وال��ك��الم«))(  النطق 
وا�سحة بين التمتمة والقلق الذي قد ي�سيب الطفل, 

وهناك عالقة اأي�سًا بين التمتمة والكتئاب«))(.  
العاطفي,  والحرمان  بالنق�ض  الطفل  �سع�ر  اإن 
النف�سية,  ال��ح��اج��ات  اإ���س��ب��اع  وع���دم  والإه���م���ال, 
الخطاأ,  م��ن  ال�س�اب  معرفة  وع��دم  والعاطفية, 
الطفل  تاأثر  اإل��ى  ي���ؤدي  المقب�ل  غير  �سل�ك  وتعلم 

تاأثرًا كبيرًا من الناحية النف�سية.
ي�ساف اإلى ذلك انف�سال ال�الدين عن بع�سهما, 
والنف�سية  العاطفية  الرعاية  نق�ض  اإلى  ي���ؤدي  مما 
المبكر  النف�سال  بين  ال��ع��الق��ة  وت��ك���ن  للطفل, 
والتاأثير النف�سي على الطفل, عالقة طردية, فكلما 
على  النف�سي  التاأثير  كان  مبكرًا,  النف�سال  كان 
الطفل اأق�ى واأ�سد. ومن الأ�سباب التي قد ت�ؤثر على 
نف�سية الطفل تعدد اللهجات, اأو اللغات التي ي�سمعها 
الثقافي  الم�ست�ى  وي�ؤثر  للغة,  اكت�سابه  وقت  الطفل 
طفلها  تك�سب  المثقفة  فالأ�سرة  الطفل  نف�سية  على 
غير  الأ�سرة  ��ا  اأمَّ الأخ��ط��اء,  من  خالية  �سليمة  لغة 
المثقفة فاإنَّها ل ت�ستطيع اأن تك�سب طفلها ثقافة اإل 

بم�ست�ى ثقافتها, اأو مح�س�لها العلمي.
االأ�سرة ودورها في اال�سطرابات  اللغوية:

الفرد  اأفكار  عن  التعبير  هي  اللغة  وظيفة  اإن 
القدرة  تظهر  التي  وه��ي  واأحا�سي�سه,  وم�ساعره 
الكامنة لدى الفرد, وتبرزها لالآخرين, فتتم عملية 
والجماعات))(.  الأف��راد  بين  الجتماعي  الت�سال 
الجانب  هما:  اأ�سا�سيين  جانبين  اللغة  وتت�سمن 
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المادي وه� الأ�س�ات المنط�قة, وجانب اآخر عقلي 
ه� المعنى »والطفل يلتفت اأحيانًا اإلى الجانب ال�سكلي 
من اللغة واأحيانًا اأخرى اإلى الجانب المعن�ي وتزيد 
العك�ض  ويحدث  معانيه,  على  وتطغى  الطفل  األفاظ 
و�س�ر  الألفاظ  من  كثير  اإيجاد  فيعجز عن  اأحيانًا, 

الت�سكيالت لكي يعبر عما عنده«))(.
بها  يعبر  مهمة  و�سيلة  اللغة  ف���اإنَّ  هنا  وم��ن   
منها  ويتلقى  وم�ساعره,  مطالبه  عن  لأم��ه  الطفل 
�ستى الت�جيهات اأو ال�ستجابات, ذلك اأن تاأثير الأم 
والأ�سرة في الأ�سهر الأولى من عمر الطفل يك�ن بالغ 
الأهمية والأثر. ويظهر ذلك ب�سكل بيِّن ووا�سح عند 
اأمهاتهم  الم�ازنة بين الأطفال الذين يعي�س�ن عند 
في  ين�س�ؤون  الذين  والأطفال  اأ�سرتهم,  اأفراد  وبين 
الذين  الأطفال  اأو  الأطفال  وريا�ض  الح�سانة,  دور 

يعي�س�ن في قرى الأطفال) اللقطاء (. 
اأم  اللغ�ي  �س�اء  الت�سال  »اأن  دي�ي  ويرى ج�ن 
ما  ال�سغار  ليعرف  ال�سبيل  ه�  مبا�سر  ات�سال  اأي 
اأتت به الأجيال, وي�سيف�ا بعد اأن يكبروا ما يمكنهم 
واللغة عامل لحفظ  به,  والتط�ر  الناق�ض  تكملة  به 
متابعة  بف�سل  ذل��ك  ويتم  وت��ط���ره,  ونقله  ال��ت��راث 
الطفل خط�طا للفكر ر�سمت من قبل, وهكذا ي�سير 
اإلى مفردات  األفاظه, وي�ساف  رقي الطفل مع رقي 
وات�ساع  معانيها,  وعمق  وعددها,  لها,  فهمه  الطفل 
التراكيب  ا�ستعمال  على  الأط��ف��ال  وق��درة  اأفقها, 
اأطفال  وعند  الآخرون.  المركبة كما نطقها  اللغ�ية 
من  كبيرًا  ع��ددًا  الطفل  ي�ستعمل  والرابعة,  الثالثة 
اأجل  الألفاظ دون فهم كاف لمعانيها, فالطفل من 
الألفاظ  �سكل  تعلم  اأمرين:  ي�اجه  اللغة  يتعلم  اأن 
عند  �س�اء  ونزعات  وخبرات  معان  من  والتراكيب 

الطفل اأو الآخرين«)0)(.
ومن الع�امل التي ت�ؤثر على تط�ر الم�ست�ى اللغ�ي 
والقت�سادي  الجتماعي  الم�ست�ى  الأط��ف��ال  عند 

مفردات  ي�ستعملن  المثقفات  فالأمهات  لالأمهات, 
الكلمة  ا�ستخدام  ويف�سلن  مركبة,  وتعبيرات  كثيرة 
ال��سائل,  من  غيرها  عن  تتمايز  ات�سال  و�سيلة 
اأ�سئلة الطفل ينطقن الكالم بلفظ  وفي ردهن على 
�سليم, ويجبن على اأكبر عدد من الأ�سئلة, ويعطين 
ويملن  ال�سعبة  الألفاظ  ويتجنبن  متاأنية,  اإجابات 
وي�سححن  الجمل,  ويكملن  ال�سهلة,  الألفاظ  اإل��ى 
�سحيح,  ب�سكل  الطفل  ينطقها  ل  التي  الكلمات 
وي�ساعدن اأطفالهن ب�س�رة ت�سحذ الخيال, وت�ساعد 
اإلى  لالنتقال  وقابل  محدد,  ب�سكل  التفكير  على 
اإن  ق��درات��ه,  في  الثقة  له  ويعطين  اأخ��رى,  م�اقف 
مثل هذه التربية تعتمد على مبداأ المكافاأة اأكثر من 
اعتمادها على مبداأ العقاب, لذا فاإنَّ الطفل يكت�سب 
ا الأمهات الالتي ينتمين اإلى مجتمع  اًء, اأمَّ �سل�كًا بنَّ
اأقل رقيًا واأقل ثقافة, فاإنَّ اأطفالهن ي�ستغرق�ن وقتًا 
وجهدًا في رواية الحكايات الم�س�رة, وي�ستخدم�ن 
الجمل الفرعية ب�سكل قليل ول يظهرون اختالفًا ذا 
زهران  حامد  ويرى  الط�يلة)))(.  الجملة  في  معنى 
»اأن الطفل الذي ينتمي اإلى الطبقات الأعلى ثقافة, 
يكت�سب اللغة ب�سكل اأ�سرع من الطفل الذي ينتمي اإلى 
عند  اللغ�ي  النم�  و»اإنَّ  ثقافة«)))(  الأدنى  الطبقات 
الطفل يتاأثر بالخبرات وكمية المثيرات الجتماعية 
ون�عها, اإذ ت�ساعده كثرة الخبرات وتن�عها في نم� 

لغته«)))(.
ل �سك اأن هناك عالقة بين قلة المفردات عند 
الأ�سرة,  تعي�سه  ال��ذي  الثقافي  والم�ست�ى  الطفل, 
اأطفال  هم  كالمهم,  في  المتاأخرين  الأطفال  واأن 
منعزل�ن, ويلعب�ن على انفراد, ويلجاأون اإلى البكاء 
فاإنَّهم  لذا  رعاية,  اأو  انتباهًا  يجدون  ول  ب�سه�لة, 
وقد  ال��ك��الم,  تعلم  في  بطيئة  درج��ة  على  يك�ن�ن 

ي�ستمر تاأخرهم اللغ�ي اإلى فترة ط�يلة.
اإن العالقة بين الطفل واأمه ت�ؤثر تاأثيرًا مهمًا في 
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هناك  كان  اإذا  ��ا   اأمَّ وتعلمها,  للغة  الطفل  اكت�ساب 
انعدام تفاعل اجتماعي, وعاطفي بين الأم وطفلها؛ 
من  اللغ�ي  النم�  انتظام  عدم  اإلى  ي�ؤدي  ذلك  فاإن 
ماأل�فة  غير  ا�ستجابات  وظه�ر  النفعالية,  الن�احي 

عند الطفل. 
ولّما كانت الأم هي المخاطب الأول للطفل فاإنَّ 
اللغ�ية  ال�سطرابات  ظه�ر  على  ت�ؤثر  �سل�كياتها 
عنده »ت�ؤثر �سل�كيات الأم ب�سكل مبا�سر على الطفل, 
وحاجاته العاطفية, والغذائية, فالأم القلقة ل ت�سبع 
اأطفال  اأن  وجد  لذلك  طفلها,  عند  الحاجات  هذه 
ه�ؤلء الأمهات يميل�ن اإلى ع�ض الأ�سياء كاأن يع�ض 
يحرك  اأو  اأ�سابعه  اأطراف  يم�سغ  اأو  القلم,  الطفل 
فمه اأثناء الن�م, لذا فاإنَّ هذه الأعرا�ض ت�ساعد في 

ح�س�ل ال�سطرابات اللغ�ية عند الطفل«.
اأو  طفلها,  ع��ن  وب��ع��ده��ا  الأم  عمل  ي���ؤث��ر  كما 
على  اأو  الطفل,  ل��دى  الكالم  تاأخر  على  طالقها, 
هنالك  »اإن  ع��ن��ده  اللغ�ية  ال���س��ط��راب��ات  وج����د 
الأ�سرية  والتن�سئة  التمتمة  بين  وا�سحة  بينة  عالقة 
مع  الكالم  في  ال�سيئة  القدوة  ولعل  الخاطئة«)))(. 
بع�ض  ت�سبب  التي  المحاكاة  اإل��ى  ت����ؤدي  الأط��ف��ال 

ال�سطرابات اللغ�ية.
اال�سطرابات اللغوية

1.ا�سطرابات الكالم :
ويحدث  ِل��لُّ��غ��ة,  الإن�����س��ان  اأداء  ه���  ال��ك��الم  اإنَّ 
المجتمع,  داخ��ل  معين  اجتماعي  ِنظام  ب��ساطته 
واللغة تتمثل ب��ساطة الكالم »والكالم ه� الأحداث 
ي  مادِّ واق��ع  ولها  ف��رد  متكلِّم  من  فعاًل  المنط�قة 
وبالتَّالي  مبا�سرًا,  اإدراكًا  يدرك  اأن  ويمكن  مبا�سر, 
اللغة  ا  اأمَّ اجتماعيًا,  ولي�ض  ة  فرديَّ حقيقة  فالكالم 
ة,  بالق�َّ كامن  كالم  هي  التَّكلُّم,اأو  ينق�سه  فكالم 
ة التي يتمُّ بها التَّ�ا�سل,  فهي مجم�ع العادات اللغ�يَّ

وهي ملك للفرد والمجتمع في اآٍن واحد. لذا فاللغة 
لي�ست واقعة اجتماعيَّة بحتة«)))(.

فت�سمل  الكالم  في  تح�سل  التي  الم�سكلة  ��ا  اأمَّ
لدى  ال��ك��الم  وت��اأخ��ر  ال��ل��غ���ي,  المح�س�ل  �سعف 
 )(-( )من  المبكرة  الطف�لة  مرحلة  في  الأطفال 
واعتقال  )الــتــاأتــاأة(,  النطق  في  وال��ت��ردد  �سن�ات, 
الل�سان )اللجلجة(, وترديد الألفاظ والكلمات دون 
مبرر اأو ق�سد, وتكرار عبارات ل معنى لها, وال�سرعة 
والكالم غير  الحديث,  وبعثرة  الكالم  في  الزائدة  
الكالم,  اأو  الحديث  في  الزائد  والبطء  المترابط, 
وخلط الكلمات, والمجمجة في الكالم, وا�ستخدام 
وتدفق  والثرثرة,  معنى,  لها  لي�ض  مبتكرة  كلمات 
الكالم, والكالم المح�س� بالتفا�سيل العر�سية التي 
ل لزوم لها, والت�ستت في الكالم, وعدم ال��س�ل اإلى 

هدف اأو غاية معينة.
وينتج عن ا�سطرابات الكالم ما ياأتي:

مظاهره  ومن  الكالمي:  المح�صول  �صعف  اأ- 
والعتماد  الدللة,  عديمة  اأ�س�ات  اإحداث 
عن  الطفل  وتعبير  والإ�سارات,  الحركات  على 
اأغرا�سه بكالم غير وا�سح وغير مفه�م, و�ساآلة 
مفه�مة  بلغة  الكالم  تعزز  التي  المفردات  عدد 
ووا�سحة, والكتفاء بالإجابة بنعم اأو ل اأو بكلمة 
واحدة فقط اأو بجملة من فعل وفاعل, وال�سمت, 
اأو الت�قف في الحديث. »اإن �سعف الكالم عند 
الطفل وتاأخره ي�سكل ن�سبة تتراوح بين))-)%( 
بين  الحالت  هذه  وتكثر  الأطفال,  مجم�ع  من 

عمر ))-)( �سن�ات«)))(.
 Stuttering -:ب- التاأتاأة

»حكاية  تعني  التاأتاأة  اأن  العرب  ل�سان  في  جاء 
ا الفيروز اأبادي فعرفها في قام��سه  ال�س�ت«)))( اأمَّ
التَّاِء«)))(  في  اأَْتاِء  التَّ ُد  وَتَردُّ ْ�ِت,  ال�سَّ »حكاَيُة  باأنها 
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في  الرتة  اأو  النطق,  في  التردد  معناها  وال��ت��اأت��اأة 
ت�تر ع�سبية,  الكالم وهي ظاهرة ي�ساحبها حالة 
و ت�سبه حالة اعتقال الل�سان, حيث يعجز الفرد عن 
الل�سان  واعتقال  نهائيًا,  المقطع  اأو  الكلمة  اإخ��راج 
ه� احتبا�ض اللغة عن الإيفاء بالتعبير عن المعاني, 
وه� ن�ع من التردد وال�سطراب في الكالم, فيردد 
الطفل الم�ساب �س�تًا, اأو مقطعا ل اإراديًا مع عدم 
اإلى المقطع الذي  القدرة على تجاوز ذلك المقطع 
يليه »اإن حالة اعتقال الل�سان اأ�سد من حالة التاأتاأة, 
الأحيان  معظم  وف��ي  ت�تر,  اأو  ت�سنج  �سكل  وتاأخذ 
اللفظين  اأحد  ي�ستخدم  لذلك  معًا,  الحالتان  ت�جد 

لالإ�سارة اإلى الآخر«)))(.
خط�رة  الأق��ل  من  تبداأ  مراحل,  ثالث  وللتاأتاأة 

اإلى الأ�سد, وهي كما ياأتي: 
المرحلة االأولى: ي�سعب على الم�ساب النطق 
عند  منفعاًل  ويك�ن  ج��ه��دًا,  يبذل  حيث  بالكلمة, 
اإخراج الكلمة, يبداأ كالمه ب�سكل بطيء ثم ما يلبث 
الكلمة,  من  اأج��زاء  اإع��ادة  مع  �سريعًا,  ي�سبح  اأن 

وت�سمى )التاأتاأة الت�ترية(.
على  الم�ساب  قدرة  تنعدم  الثانية:  المرحلة 
جهدًا,  ويبذل  الكلمة,  بداية  في  ب��س�ح  النطق 
وتتغير ق�سمات وجهه, وي�سغط على �سفتيه, لإخراج 
ت�سنجات, وحركات  ت�تر ي�سحبه  الأولى مع  الكلمة 
منها  الأول  ال�س�ت  اأو  الكلمة  ترديد  مع  اإرادي��ة,  ل 
يليه,  الذي  ال�س�ت  اإلى  النتقال  على  القدرة  دون 
�سهرًا   ((-( بعد  المرحلة  هذه  اإلى  الطفل  وي�سل 
الت�سنجية  بالمرحلة  وت�سمى  الأول��ى  المرحلة  من 

الهتزازية اأو الرتعا�سات الكالمية الت�سنجية.
ت�قف  اأعرا�سها  اأه��م  ومن  الثالثة:  المرحلة 
وال�سفاه,  الفك  تحرك  رغ��م  الكالم,  حركات  في 
الكلمة  بين  الم�سافة  وتباعد  �سديدة  ت�سنجات  مع 

والكلمة الأخرى, اأو المقطع والمقطع الآخر, وينتهي 
المرحلة حتى  تتط�ر هذه  بانفجار �س�تي.  المقطع 
ت�سل حالة ت�سنج ت�قفي, ويك�ن هنالك احتبا�ض تام 
في الكالم يتبعه انفجار, وي�سغط المري�ض بقدميه 
الل�سان  واإخ��راج  العين,  رم��ض  في  ارتعا�سات  مع 
اإلى  بالراأ�ض  والميل  اليدين  وتحريك  الفم,  خارج 
ويطلق  التاأتاأة,  من  التخل�ض  بهدف  وذلك  الخلف, 

  .)Stammering( عليها
والتاأتاأة ن�عان, هما:

وهي  االختالجية  اأو  االهتزازية  التاأتاأة  اأواًل: 
تحدث عند تكرار الكالم من اأول حرف من الكلمة, 
اأو عند اأول كلمة من الجملة, وقد يتعذر على الم�ساب 
اأن ينطق كلمة في م�اقف معينة, ولكنه ينطقها في 
هنا  الع�سر  ويك�ن  طبيعية,  وب�س�رة  اأخرى  ظروف 
ب�سبب ت�سنج ع�سالت التلفظ عند محاولة الكالم, 
اأو الأ�س�ات ال�سعبة,  اأو عند تلفظ بع�ض الكلمات, 

مثل التحدث مع  الغرباء.
االنقبا�صية اأو  الــتــ�ــصــنــجــيــة  الـــتـــاأتـــاأة   ثـــانـــيـــاً: 
عن  ال��م�����س��اب  ي��ت���ق��ف   Tonic- Stammering

مع  انفجارية  كالمه  بداية  وتك�ن  تمامًا,  الكالم 
تكرار اأ�س�ات, اأو كلمات ل �سلة لها بالكلمة المراد 
ويك�ن  الختالجية,  التاأتاأة  من  اأ�سد  وهي  نطقها, 
ت�قفه دون م�س�غ, ويحدث ب�سكل مفاجئ, مما ي�ؤدي 
اإلى حب�سة في الكالم قد تط�ل وقد تق�سر, ويك�ن 
الكالم غير متنا�سق ي�ساحبه اهتزازات وتكرارات 

ل اإرادية)0)(.
ه�  المتاأتئ  والطفل  ال�سليم  الطفل  بين  والفرق 
اأن الأول ي�ستطيع اأن يح�ل ال�س�ر الذهنية والأفكار 
فيجد  )المتاأتئ(,  الآخ��ر  ��ا  اأمَّ وك��الم,  األفاظ  اإل��ى 
والأفكار,  الذهنية  ال�س�ر  هذه  تح�يل  في  �سع�بة 

اإلى األفاظ وكلمات.
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للتاأتاأة  م�ساحبة  اأع��را���ض  ه��ن��اك  ي��ك���ن  وق��د 
ال�جه,  وق�سمات  الج�سم,  حركات  مثل:  ال�سديدة 
اأو  )نعم(  ب  اإجاباته  تقت�سر  وقد  الراأ�ض,  وحركة 
التي  القدمين  الأخرى حركة  الأعرا�ض  ومن  )ل(, 
التي  اليدين  وحركة  العدوانية,  الن�احي  عن  تعبر 
تعبر عن ال�سلب اأو الإيجاب, ويظهر عليه اإفراط في 

العرق, و�سح�ب اأو احمرار في ال�جه)))(.
يبدوؤون  المتاأتئين  م��ن   %(0 »اأن  ميثرو  ي��رى 
ل  العاديين  الأطفال  وعند  مبكرة,  ب�س�رة  التاأتاأة 
عليها  اأطلق  وق��د   ) �سنة   (-(( من  اأكثر  ت�ستمر 
وتعتبر   ,Perelopmental Stutter تح�يلية  تاأتاأة 

هذه التاأتاأة طبيعية لدى الأطفال«)))(.
ج- ال�صرعة الزائدة في الكالم :

ويق�سد بها ترديد كلمات, اأو األفاظ دون م�س�غ 
وتظهر  لها,  �سرورة  ل  عبارات  وتكرار  ق�سد,  اأو 
اأعرا�سها في ال�سرعة الزائدة في الكالم, وفي عر�ض 
م�سغ�طًا  الكالم  ويك�ن  لها,  الم�ساحبة  الأفكار 
لدرجة التداخل, وفي الحالت ال�سديدة يتعذر على 
الفرد فهم ما يقال, ويظهر هذا ال�سطراب ب��س�ح 
الكالم  في  ال�سديدة   ال�سرعة  اإن  ال��ق��راءة.  اأثناء 
والن�سطة,  الذكية  المفكرة  ال�سخ�سيات  تظهر عند 
بين  التمييز  ويجب  ح��اد,  ه��ض  ك��ح��الت  فتظهر 
تدفق  اأي   Logorrhea الكالم  في  الزائدة  ال�سرعة 
الكالم مع نطقه وترابطه, وبين حالة الثرثرة التي 
الم��س�ع  عن  وابتعاده  الحديث,  كثرة  بها  يق�سد 

الأ�سلي)))(.
نف�سها  والأل��ف��اظ  الكالم  الم�ساب  ي��ردد  وق��د 
الحديث  يقطع  اأو   ,Echolalia الحالة  هذه  وت�سمى 
حديثه  ي�سبح  اأو   ,Mutism بال�سمت  ويل�ذ  فجاأة 
مبتكرة  لغة  ي�ستخدم  اأو   ,Scallering م�ستتًا 
لدى  لها  معنى  ل  األفاظًا  ي�ستعمل  اأو   ,Neologism

ه�  الكالم,  في  الزائدة  ال�سرعة  و�سبب  ال�سامع. 
الكالم,  الحركي لأع�ساء  اأو  الفكري,  الت�افق  عدم 
النطق  لأع�ساء  محددة  الحركية  ال�ظيفة  اأن  ذلك 
والكالم, بينما ال�ظيفة الكالمية فاإنها قد تتعر�ض 
الأفكار  انح�سار  ح�سب  النق�سان  اأو  ل��ل��زي��ادة, 

وزيادتها)))(.
  Aphasia: )د- الحب�صة الكالمية )االأفيزيا

اإ�سابة  ع��ن  ينتج  ل��غ���ي  ا���س��ط��راب  والأف��ي��زي��ا 
ال��م��ن��اط��ق ال��م�����س���ؤول��ة ع��ن ال���ظ��ائ��ف ال��ل��غ���ي��ة في 

الدماغ.
ي�ساب  الأفيزيا عندما  :تحدث  اأ�سباب حدوثها 

المري�ض باأحد الأ�سباب الآتية:
الأورام الحميدة اأو الخبيثة منها. ب- الجلطات  اأ- 
ح�ادث  اإل��ى  المري�ض  تعر�ض  ج-  الدماغية. 
اأثرت على الدماغ اأو الأع�ساب. والأفيزيا اأن�اع 

منها : 
.Motor Verbal الأفيزيا الحركية -(

.Sensory Aphasia الأفيزيا الح�سية  -(
.Amnestic Aphasia  الأفيزيا الن�سيانية  -(

.Total  Aphasia الأفيزيا الكلية  -(
كتابة  ال��ت��ع��ب��ي��ر  ع���ل���ى  ال����ق����درة  ف����ق����دان   -(

 .Agraphia

ويرجع الختالف بينها اإلى ظه�ر ن�ع منها دون 
من  ودرجتها  الإ�سابة,  م�قع  واإلى  الأخرى,  الأن�اع 
وعلى  الم�ساب,  بلغه  ال��ذي  والعمر  ال�سدة  حيث 
له.  تعر�ض  ال��ذي  البيئي  والأث���ر  ال���راث��ي,  ال���دور 

و�ساأتناول كل واحدة منها على حدة.
Motor Verbal  1- االأفيزيا الحركية

التعبير  على  ال��ق��درة  ف��ق��دان  اأع��را���س��ه��ا:  م��ن   
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ال�سديدة  ال��ح��الت  وف��ي  وال��ك��الم��ي,  الحركي 
على  ال��ق��درة  الم�ساب  يفقد   Severoracute

التعبير لدرجة يك�ن حديثه مق�س�رًا على لفظة 
واحدة ل تتغير مهما تن�عت الأحاديث الم�جهة 
انفعالية  حالة  تاأثير  هنالك  يك�ن  وق��د  اإل��ي��ه, 
عنيفة مما ي�ؤدي اإلى تمتمة بع�ض العبارات غير 
الماأل�فة التي تت�سمن الروح العدوانية, وفي هذه 
اأو عدم  الم�ساب �سعف  الحالة ل يالحظ على 

قدرة على الفهم. 
2- االأفيزيا الح�صية: Sensory Aphasia اكت�سف 
فرنيك الأفيزيا عن طريق معرفته ل�ج�د مركز 
حيث  الدماغ,  من  ال�سدغي  الف�ض  في  �سمعي 
ي�ؤدي  ال��ج��زء  ه��ذا  ف��ي  تلف  وج���د  اأن  اكت�سف 
اإلى العمى ال�سمعي فيفقد المري�ض القدرة على 
واإعطائها  الم�سم�عة  الأ���س���ات  بين  التمييز 
�س�تًا  الحرف  ي�سمع  اأنه  بمعنى  اللغ�ية  دللتها 
ولكنه يتعذر عليه ترجمة مدل�ل ال�س�ت الحادث 
الإدراك  في  العلة  لكن  عادية  ال�سمعية  فالقدرة 
ولالأفيزيا   Auditory perception ال�سمعي 

الح�سية اأن�اع عدة منها: 
اأ- العمى اللفظي Alexia حيث ي�ستطيع الم�ساب 
المكت�بة, ولكنه ل يفهم ما يقراأ,  الكلمة  قراءة 
الإبدال  يك�ن  وقد  الأ�س�ات,  اإبدال  على  ويعمل 
التي  الأ���س���ات  من  معينة  اأن���اع  على  مقت�سرًا 
تت�سابه في ال�سكل مثل �س�تي ) ال�سين وال�سين(, 

)والجيم والحاء والخاء(. 
 Echolalia ب- االأفيزيا م�صادة االألفاظ وترديدها
يت�سمنها  التي  الكلمات  تكرار  عن  عبارة  وهي 
ال�س�ؤال اأو الحديث حيث يردد الم�ساب الكلمات 

التي ي�سمعها من المتحدث نف�سه.
القدرة  ع��دم  بها  ويق�سد  الفهمية  االأفــيــزيــا  ج-  
عدم  يك�ن  وق��د  المنط�قة  الكلمات  فهم  على 

اأن  ي�ستطيع  فالم�ساب  جزئيًا,  اأو  كليًا  الفهم 
يتمتم بكلمات �سحيحة النطق, و�سليمة من حيث 
مخارج الأ�س�ات, ولكن ل ي�جد بينها اأي ارتباط, 
ول تدل على اأي معنى عند اقترانها ببع�ض, وقد 
ب�ظائف  تق�م  التي  الكلمات  من  كثيرًا  يحذف 
لغ�ية معينة كاأدوات الربط, وال�سمائر, وحروف 

الجر واأدوات التعريف, واأ�سماء الإ�سارة.
 Amnestic Aphasia  : الن�صيانية  االأفيزيا   -3
القدرة  وع��دم  الن�سيان  الم�ساب  على  »يظهر 
في  تقع  التي  والمرئيات  الأ�سياء  ت�سمية  على 
يل�ذ  ال�سديدة  ال��ح��الت  وف��ي  اإدراك����ه,  مجال 
ما  �سيء  عن  �س�ؤاله  عند  بال�سمت  الم�ساب 
لم�سمى  المنا�سب  ال�سم  اإي��ج��اد  عليه  ويتعذر 
اإيجاد  ي�ستطيع  الب�سيطة  الحالت  وفي  معين, 
عن  يعجز  بينما  لديه  الماأل�فة  الأ�سياء  اأ�سماء 
ذكر الأ�سياء غير الماأل�فة«)))(, وي�سعر الم�ساب 
بالحباط لعدم قدرته على الكالم ب�سكل طبيعي 
فقد  الكلمة  لفظ  ي�ستطيع  ل  وعندما  و�سل�ض, 
كلمة  مثل  لها  م�سابهة  لفظة  ا�ستعمال  اإلى  يلجاأ 
م�سابهة  كلمة  ي�ستعمل  اأن  )راح(اأو  بدل  )لح( 

في المعنى مثل )ورقة( بدل ) قلم (.
يك�ن  Total Aphasia حيث  الكلية:  االأفيزيا   -4
في  وا���س��ط��راب  ال��ك��الم  ف��ي  احتبا�ض  هنالك 
القدرة على فهم الكلمات المنط�قة اأو المكت�بة, 
بالإ�سافة اإلى عجز جزئي في الكتابة وقد ت�جد 

هذه الأعرا�ض مجتمعة)))(.
 Agraphia كتابة  التعبير  القدرة على  فقدان   -5
بفقد الم�ساب القدرة على التعبير كتابيًا ويك�ن 
ذلك م�سح�بًا ب�سلل في الذراع اليمنى, ويتعذر 
على الم�ساب اأن يكتب بيده الي�سرى على الرغم 

من �سالمتها.
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2- ا�شطرابات النطق :
ويق�سد بها ال�سطرابات التي تحدث على عملية 
ق�سم  اإذ  وت�سكيلها,  الأ�س�ات  لفظ  وطريقة  النطق 
» ا�سطرابات  اإلى  النطق  )فان رايبر( ا�سطرابات 
وا�سطرابات  تحريفية,  وا���س��ط��راب��ات  اإب��دال��ي��ة, 
ا�سطرابات  وهنالك  واإ���س��اف��ة,  وح���ذف,  �سغط, 

كالمية اأخرى«)))(.
�س�ت  اإب��دال  الإبدالية  بال�سطرابات  يق�سد 
الطفل حرف  ي�ستبدل  كاأن  له  لزوم  ل  اآخر  ب�س�ت 
ب�����س���ت ث(  اأو ���س���ت )����ض  ���ض (  ب�����س���ت  )����ض 
والأخيرة من الحالت ال�سائعة, ويطلق عليها الثاأثاأة  
Sigmatism وتنت�سر لدى الأطفال في �سن الدرا�سة 

الأ�سنان  تبديل  مرحلة  تبداأ  حين  �سن�ات   )(-((
نتيجة  �س�ت  من  اأكثر  في  اإب��دال  هناك  يك�ن  وقد 

لتبديل الأ�سنان وعدم انتظامها.
عندما  فتك�ن  التحريفية  ال���س��ط��راب��ات  اأّم���ا 
حالت  في  خا�سة  ال�س�ت  نطق  في  الطفل  يخطئ 
الأ�سنان,  في  لت�س�ه  ال�سغار  لدى  اللغة  ازدواجية 
لدى  عقلي  �سعف  وج���د  اأو  الفك,  اأو  ال�سفاه,  اأو 
في  الخمخمة  حالة  ال��ح��الت  ه��ذه  وم��ن  الطفل, 
للقلق  عر�سة  الم�ساب  ويك�ن  )الخنف(  الكالم 
والنزواء  ال�سمت  فيف�سل  بالنف�ض  الثقة  عدم  مع 
بالخنف  الم�ساب  وي��ج��د  المجتمع  م��ن  وي��ه��رب 
المتحركة  الكالمية  الأ���س���ات  اإخ��راج  في  �سع�بة 
فتبدو  م�س�هة  بطريقة  فيخرجها  وال�ساكنة  منها 
تاأخذ  الأ�س�ات المتحركة كاأن فيها غنة, وال�ساكنة 

اأ�سكاًل مختلفة من الخنف والإبدال)))(.
اأما ا�سطرابات الحذف والإ�سافة فهي اأن يحذف 
الم�ساب بع�ض الأ�س�ات التي ت�سملها الكلمة وتك�ن 
عمليات الحذف في نهاية الكلمة بالن�سبة لالأ�س�ات 
ال�ساكنة, وقد ينطق الطفل �س�تًا زائدًا عن الكلمة 

وغير  وا�سح  غير  الكالم  يجعل  مما  ال�سحيحة؛ 
بها عدم  فيق�سد  ال�سغط  ا�سطرابات  اأّما  مفه�م. 
القدرة على نطق اأ�س�ات �سقف الحلق ال�سلب, وهي 
ال�ساكنة  الراء والالم, حيث تحتاج بع�ض الأ�س�ات 
الفرد  ي�سغط  اأن  اإل��ى  �سحيح  ب�سكل  نطقها  عند 

بل�سانه �سقف الحلق ال�سلب.     
المري�ض  ينطق  اأن  النطق  ا�سطرابات  وم��ن 
اللغ�ية  اأو  النح�ية  لق�اعدها  مراعاة  دون  كلمات 
اإذ    DYSAGRAMMERATISM حالة  في  كما 
اآلية كما في ترديد  يردد الم�ساب ال�س�ت ب�س�رة 

�س�ت الفاء )الفاأفاأة( وت�سمى بالنطق الآلي.
ومن اأ�سكال �سع�بة النطق اأن يك�ن الكالم غير 
الحالة  ه��ذه  على  ويطلق  مفه�م,  غير  اأو  وا���س��ح, 
الحالت  وف��ي   UNIVERSAL DYSLALIA

وحالت   IDO-GLASSIA عليها  يطلق  ال�سديدة 
ا�سطرابات  وه��ي   DYSARTHIA النطق  ع�سر 
ارتعا�ض,  فيه  الم�ساب  ك��الم  يك�ن  حيث  نطقية 
زائد  جهد  اإلى  النطق  عملية  وتحتاج  تنا�سق  وعدم 
لإخراج  الكالم, و تك�ن المقاطع المنط�قة مفككة. 
ويطلق  منطقي,  اأو  منا�سب  غير  فيها  والت�قيت 
 SYLLABIC المقطعي  النطق  الحالة  هذه  على 
�سكاًل  اأحيانا  النطق  وياأخذ   ARTICULATION

ياأخذ  اأخ��رى  حالة  وفي   EXPLOSIVE انفجاريًا 
 SCANNING SPEECH ال�سكير  ك��الم  �سكل 
وينتج هذا ال�سطراب عند اإ�سابة الجهاز الع�سبي 
اأي�سا  عليها  ويطلق  النطق,  عملية  عن  الم�سئ�ل 
ALOGIA ويطلق على الحالت ال�سديدة التي يعجز 

 ,ANARTHIA النطق  عن  تماما  الم�ساب  فيها 
ومن �س�ر ع�سر الكالم اأي�سًا المجمجة في الكالم 
اإخراج  المري�ض  على  ي�سعب  حيث   SLURRING

بع�ض  وتختفي  الأ���س���ات,  و�س�ح  فيقل  المقاطع, 
تحديد  ا�ستهدفت  التي  الدرا�سات  وفي  المقاطع. 
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بع�ض الع�امل التي تميز حالت ا�سطرابات النطق 
عن الحالت العادية لدى الأطفال وجد » اأن الع�امل 
با�سطرابات  وا�سحًا  ارتباطًا  ترتبط  ل  ال�راثية 

النطق«)))(.
3- ا�شطرابات ال�شوت:-

اإلى  ال�س�ت  ا�سطرابات  رايبر(  )ف��ان  �سنف 
الإيقاع  في  ا�سطرابات  منها:  متعددة  ا�سطرابات 
وانخفا�سه,  ال�س�ت,  ارت��ف��اع  وت�سمل:  ال�س�تي 
والف�ا�سل في الطبقة ال�س�تية, وال�س�ت المرتع�ض 
وه� �س�ت غير متنا�سق حيث يك�ن �سريعًا ومت�ترًا 
وال�س�ت الرتيب الذي ياأخذ �سكاًل واحدًا غير قادر 
يفقد  بحيث  والنخفا�ض,  الرتفاع   في  التغير  على 
اأو  الخ�سن  وال�س�ت  التفكير,  على  القدرة  �ساحبه 
ال�س�ت منخف�ض  يك�ن  اإذ  ال�س�ت,  وبحة  الغليظ, 
ال�س�تية,  ال��ح��ب��ال  ل��ت��ق��ارب  الم��سيقية  الطبقة 
وال�س�ت الأنفي, وعدم انغالق هذا التج�يف اأثناء 

النطق بالأ�س�ات)0)(.
 ,DYSPHONIA يطلق على ا�سطرابات ال�س�ت
وفي الحالت العادية تك�ن فتحة لمزمار الم�ج�دة 
اله�اء  بين الحبال ال�س�تية �سيقة ل ت�سمح بمرور 
اله�اء  عم�د  م��ن  منا�سب  �سغط  تاأثير  تحت  اإل 
ال�سغط  ه��ذا  ي�سمح  حيث  الرئتين,  م��ن  ال��خ��ارج 
ا اإذا  باإطالق الأ�س�ات, والكلمات ب�سكل طبيعي, اأمَّ
اإلى  ي�ؤدي  ذلك  فاإنَّ  جدا  �سيقة  الفتحة  تلك  كانت 
مما  اعتيادي  غير  ب�سكل  ال�س�تية  الحبال  اهتزاز 

ي�ؤدي اإلى عيب في نطق الأ�س�ات.
منها,  عديدة  اأ�سباب  لها  ال�س�ت  وا�سطرابات 
)الخلل  ال�س�تية  ال��ح��ب��ال  عمل  اآل��ي��ة  ف��ي  الخلل 
ال�ظيفي( والخلل في طبقة ال�س�ت و�سدته, في�سبح 
ال�س�ت غير منا�سب لعمر المتكلم وجن�سه وللم�قف 
الذي يقال فيه الكالم, اإذ يك�ن الكالم غير ماأل�ف, 

وغير اعتيادي.
باأنها  ال�س�ت  ا�سطرابات  اللغة  علماء  ويف�سر 
عنه  ينتج  مما  لل�س�ت  الزائد  الن�ساط  اإلى  ترجع 
الحركي  الن�ساط  في  نق�ض  اأو  الحنجرة,  اإجهاد 

لل�س�ت.
نق�ص  عن  الناتجة  الكالم  4-ا�شطرابات 

القدرة ال�شمعية:-
على  تاأثيرها  درجة  في  الإ�سابات  تلك  تتفاوت 
الم�ساب, فمنها ال�سعيفة, والمت��سطة, وال�سديدة 
بها  ي�ساب  التي  العمرية  الفترة  ذلك  في  وي�ؤثر 
الطفل الذي يعاني من ا�سطراب في ال�سمع, فاإذا 
المبكرة,  الطف�لة  مرحلة  في  �سمعه  الطفل  فقد 
اإلى  ي�ؤدي  مما  اللغة,  يكت�سب  اأن  ي�ستطيع  ل  فاإنه 
ي�ساب�ن  الذين  اأّما  الكالم,  على  ا�ستطاعته  عدم 
�سيك�ن  لغتهم  على  التاأثير  فاإنَّ  متاأخر,  وقت  في 

قلياًل.
 THE خلقية  تك�ن  اإم��ا  ال�سمعية  والإ���س��اب��ات 
CONGENTITALY DEEF اأو اإ�سابات عار�سة 

ويمكن    THE ADVENTIOUS BY DEEF

اأو فقدوا  ولدوا �سمًا,  الذين  الأطفال  اإلى  التعرف 
عدم  عليهم  ل�حظ  اإذا  الكالم,  تعلم  قبل  ال�سمع 
لنم�  المحددة  المرحلة  في  الكالم  على  القدرة 
الكالم,  فهم  على  قدرتهم  عدم  اأو  لديهم,  اللغة 
تمييز  على  مقدرتهم  عدم  اأو  ا�ستجابتهم  عدم  اأو 

الأ�س�ات.
فالطفل الم�ساب ل يتط�ر نطقه ب�س�رة طبيعية, 
فهي  والتقليد,  المحاكاة  على  تعتمد  اللغة  اأن  ذلك 
الخلل  فاإن  لذا  ال�سمع,  على  تعتمد  مكت�سبة  عملية 
في  ا�سطرابات  عليه  يترتب  ال�سمعية  الن�احي  في 
اإلى تدريبات  ال�سمع  النطق, وحينها يحتاج �سعيف 

خا�سة ت�ساعد في تك�ين اللغة عنده.
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عن  الناتجة  والكالم  النطق  5-ا�شطرابات 
نق�ص في القدرة العقلية للطفل:

نم�  اكتمال  عدم  اإلى  ي�ؤدي  العقلي  ال�سعف  اإن 
ع�امل  اإل��ى  يرجع  »وق��د  ومعرفيا  ع�س�يا  الطفل 
وراثية اأو ع�س�ية اأو بيئية, فيع�ق الطفل عن تحقيق 
ي�ؤثر  وبالتالي  المنا�سبين,  والبيئي  النف�سي  الت�افق 
على  الطفل  قدرة  في  بالغًا  تاأثيرًا  العقلي  ال�سعف 
ا�ستعمالها,  على  قدرته  م��دى  وف��ي  اللغة  اكت�ساب 
والكلمات  ال��م��ف��ردات  ع��دد  قلة  ف��ي  ذل��ك  ويظهر 
اللغ�ية, وفي ارتباط معظم الأفكار بالأم�ر الح�سية, 

وعدم القدرة على التجريد والت�س�ر الفكري«)))(.
ب�سيط,  م�����س��ت���ي��ات:  ث��الث��ة  العقلي  وال��ت��خ��ل��ف 
ب�سكل  ي�ؤثر  منها  م�ست�ى  واأي  و�سديد,  ومت��سط, 
وا�سح على قدرة الطفل على اكت�ساب اللغة, وتط�ر 

الكالم, وعلى �سحة النطق وق�ة التعبير.
القدرة  في  نق�ض  عن  الناتج  الكالم  تاأخر  اإن 
العقلية ياأخذ اأ�سكاًل متعددة, حيث يك�ن على �سكل 
يعاني  ال��ذي  ي�ستخدمها  ال��دلل��ة  عديمة  اأ���س���ات 
حالة  وفي  والتفاهم,  للتخاطب  و�سيلة  عقليا  �سعفًا 
على  يك�ن  اأو  الأبكم,  اأو  لالأ�سم  اأقرب  يك�ن  كهذه 
�سكل اآخر, فيك�ن الطفل قد تقدم به العمر وتجاوز 
مرحلة ا�ستعمال اللغة ا�ستعماًل جيدًا كما ي�ستعملها 
الإ�سارات  ا�ستعمال  في  وا�ستمر  الأ�سحاء,  اأقرانه 

والإيماءات وحركات ال�جه والج�سم.
اإنَّ الفرد الذي يعاني �سعفًا عقليًا, يك�ن باإمكانه 
ترب�ية  اأ�ساليب  طريق  عن  اللغ�ي  م�ست�اه  تح�سين 
يدور  ما  معرفة  على  قدرته  وتنمي  اأداءه  تح�سن 
الم�ست�ى  وتح�سين  وفعاليات,  ن�ساطات  من  ح�له 
ال�سف�ي والكتابي لديه, وقد راأى البرنامج اأن اأطفال 
هذه الحالت قد اكت�سب�ا م�ست�ى لغ�يًا ي�سمح بفهم 
المعاني ال�اردة في القراءة اأو في م�ست�ى الجملة اأو 

الن�ض الق�سير)))(.
في  �سع�بة  يلقى  عقليًا  المتخلف  الطفل  اإن 
ولكن  اللغ�ية,  والتركيبة  اللغ�ي  النظام  اكت�ساب 
التخلف  من  اأدن��ى  درج��ة  من  يعاني  ال��ذي  الطفل 
العادي  الطفل  م�ست�ى  من  م�ست�اه  ويقترب  العقلي 
قد يمكنه اكت�ساب بع�ض النظم اللغ�ية التي ت�ساعده 

في التحدث)))(.
العالجية  بالتربية  الفرن�سية  المدر�سة  تهتم 
لذوي التخلف العقلي, ونرى اأنها تعمل على ا�ستعادة 
ببع�ض  والقيام  التاأهل  على  قدرته  عقليا  المتخلف 
اإلى  ي�سل  حتى  الح�سي  اإدراك��ه  وتدريب  الأن�سطة, 
بين  تربط  التي  الرمزية  العالقات  على  ال�سيطرة 

الأ�سياء.
وتركز المدر�سة الأمريكية على نتائج الدرا�سات 
وترى  وال��ذك��اء,  اللغة  بين  فت�ازن  الف�سي�ل�جية, 
�سيئ  اأث��ر  ذو  العقلية  الإعاقة  ب��اأن  الدرا�سات  تلك 
الفرد  يجعل  مما  الم�ستركة  الع�سبية  المراكز  على 
اللغ�ي  نظامه  تط�ير  عليه  ي�سعب  عقليًا  المتخلف 
في �سكل نظام مرن ومترابط, فال ي�ستطيع ال��س�ل 

اإلى م�ست�ى التفكير المجرد المعقد. 
التركيبة  عن  كا�ستيالن  بها  ق��ام  درا���س��ة  وف��ي 
اللغ�ية عند عينة من المنغ�ليين وجد اأن اللغة هي 
العمليات  لمختلف  بالن�سبة  اإ�سابة  الن�احي  اأعمق 
والنتباه,  وال�سع�بة  بالع�سر  اللغة  وتت�سم  العقلية, 
ت�سمية  على  يقت�سر  المفردات  من  �سعيف  ور�سيد 
فهي  الكالمية  التركيبة  اأما  المح�س��سة.  الأ�سياء 
اأ�سد مظاهر الكالم ا�سطرابًا, وقام ب��سع برنامج 
تدريبي له�ؤلء المنغ�ليين الذين تراوحت اأعمارهم 
بين))-)(  العقلي  وعمرهم  �سنه   )((-((( بين 
�سن�ات وم�ست�اهم اللغ�ي ل يتعدى لغة طفل عمره 
) �سن�ات. وت�سمن البرنامج ))( مراحل: المرحلة 
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وفي  ي�سمعه,  الذي  اللفظ  اإعادة  منه  يطلب  الأولى 
عليه,  يطرح  �س�ؤال  عن  الإجابة  منه  يطلب  الثانية 
وفي الثالثة يطلب منه و�سف ما ي�ساهده على �سا�سه 
ل اللفظ من �سيغة  اأمامه, وفي المرحلة الرابعة ُيح�َّ

الإيجاب اإلى �سيغة النفي)))(.
الناتجة عن  6- ا�شطرابات النطق والكالم 

العوامل النف�شية واالنفعالية:-
ال�سطرابات  اإلى  ت���ؤدي  التي  الأ�سباب  تختلف 
حالت  وهي  انفعالية  نف�سية  »ع�امل  فمنها  اللغ�ية 
امتناع عن الكالم ترجع اإلى عدم التزان النفعالي 
دماغية  اإ�سابة  اأي  غياب  مع  ع�سبية  حالت  وهي 
وتك�ن  الطبيعي,  ب�سل�كه  الفرد  ويحتفظ  ظاهرة 
هذه الحالت ردود فعل تهيجية اأو عدوانية. والثانية 
عقلي  ل�سطراب  ترجع  الكالم  عن  امتناع  حالت 
وال�سل�ك  ال�سخ�سية  ف��ي  ا���س��ط��راب  م��ع  ذه��ن��ي, 

الذهني«)))(.
وت�سمل تلك ال�سطرابات فقدان الكالم الجزئي, 
اأو المتعمد, اأو الختياري الذي يرجع لع�امل ال�سعف 

العقلي اأو الخجل ال�سديد اأو اله�ستريا.
تت�سف  ح��الت  اإل��ى  المراهق�ن  يتعر�ض  وق��د 
اأ�سد  في  والن��ط���اء  والكتئاب  وال��ع��دوان  بال�سلبية 
هذا  يظهر  اإذ  ال��ك��الم,  ع��ن  وت���ق��ف  م�ست�ياتها  
الت�قف داخل الأ�سرة ومع المعالج خا�سة بعد عمر 
النتحار,  محاولة  اإلى  نف�سه  يعر�ض  وقد  �سنة,   ((
واإلى ردود فعل �سلبية, وقد يمار�ض ال�سرقة, اأو يعاني 

من حالت ه�ستيرية.
ت�شخي�ص اال�شطرابات اللغوية وعالجها:

وعالجها  اللغ�ية  ال�سطرابات  ت�سخي�ض  يق�م 
طبيب  من  يتك�ن  متكامل  فريق  جه�د  ت�سافر  على 
الأع�ساب, والطبيب الجراح, والأخ�سائي النف�سي, 
ح�سب  وذل��ك  وال�سمع,  وال��ك��الم  اللغة  واأخ�سائي 

فتعر�ض  لغ�ية,  م�سكالت  من  تعانيه  وم��ا  الحالة 
الأم���را����ض  ف��ي  متخ�س�ض  ط��ب��ي��ب  ع��ل��ى  ال��ح��ال��ة 
الع�سبية  الم�سكالت  بعالج  يق�م  حيث  الع�سبية, 
الأخ�سائي  اإلى  الم�ساب  يح�ل  ثم  والف�سي�ل�جية, 
يق�م  اإذ  نف�سي,  اأخ�سائي  ي�ساركه  الذي قد  اللغ�ي 
و�سبب  وتط�رها,  الحالة,  تاريخ  عن  درا�سة  بعمل 
حدوثها, وعمل الختبارات الالزمة لها مثل: اختبار 
الذكاء, والختبارات النف�سية, والختبارات اللغ�ية 
منا�سبة  الختبارات  هذه  تك�ن  اأن  على  المتن�عة, 
الأخ�سائي  يحدد  ث��م   « وم��درك��ات��ه,  الطفل  لعمر 
يلجاأ  وقد  الحالة,  ينا�سب  الذي  العالجي  البرنامج 
اإلى ت�سميم و�سائل تعتمد على القراءة, اأو الكالم, 

ويبداأ الأخ�سائي بتدريب الم�ساب ومتابعته«)))(.
عالج  ف��ي  مهمًا  دورًا  النف�سي  ال��ع��الج  ي����ؤدي 
اللغ�ي.  للتدريب  مكماًل  عالجًا  باعتباره  الم�ساب 
ال�س�ر  وتحليل  اللعب  على  النف�سي  العالج  ويركز 
الم�ساب, ووالديه ومعلميه  الأخ�سائي مع  ويناق�ض 
ي�ستعمل  وقد  الحالة«  ن�س�ء  اإلى  اأدت  التي  الأ�سباب 
وال�سترخاء)))(.  والإقناع  الإيحاء  طرق  الأخ�سائي 
اإيجاد  على  الأخ�سائي  ي�ساعد  النف�سي  العالج  اإن 
�سببت  التي  الخفية  النف�سية  الأ�سباب  لمعرفة  �سبل 
من  المري�ض  يعتري  ما  ومعرفة  ال�سطراب,  هذا 
وك�سف  اأف��ع��ال��ه,  ردود  وم��ع��رف��ة  مكب�تة,  رغ��ب��ات 
م�ساعره, ونزعاته العدوانية, ومعرفة عالقته باأهله 
وا�ستخدام  وحلها,  م�سكالته  ومناق�سة  واأق��ران��ه, 
وخ�فه  الطفل,  ق�س�ر  لمكافحة  والإقناع  الإيحاء, 

الناتج عن العي�ب اللغ�ية. 
اللغ�ية  ال�سطرابات  لعالج  ال�سبل  اأه��م  وم��ن 
الت�ازن  ا�سترداد  على  ي�ساعد  ال��ذي  ال�سترخاء 
على  المفاأفئ  يتغلب  ال�سترخاء  »ففي  النفعالي 
بين  ارتباط  هنالك  ويك�ن  والخ�ف  والقلق  الت�تر 
للكالم  الباعث  القراءة,وبين  اأثناء  بالي�سر  ال�سع�ر 
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اال�سطرابات 
اللغوية

الكالمي  العالج  طرق  من  العديد  وهنالك  نف�سه. 
ت�سمل ال�سترخاء الكالمي, وتعليم الكالم من جديد, 
وتمرينات الكالم الإيقاعي, وطرق النطق بالم�سغ, 

والعالج عن طريق الممار�سة ال�سلبية«)))(.
ولال�سترخاء الكالمي هدفان هما« تك�ين ارتباط 
الطريقة  بهذه  القراءة  اأثناء  بالي�سر  ال�سع�ر  بين 
العامل  من  والتخل�ض  نف�سه  للكالم  الباعث  وبين 

ال�سطرابي في اللجلجة اأثناء عملية الكالم«)))(.
تمرينات  عن  عبارة  جديد  من  الكالم  وتعليم 
مختلفة  اأن���اع  في  بال�ستراك  الم�ساب  بها  يق�م 
بها  يت�سل  ما  وكل  م�سكلته  تن�سيه  المحادثات  من 
اأو  الأف��ي��زي��ا  ع��الج  ف��ي  الطريقة  تلك  وت�ستخدم 

احتبا�ض الكالم.
لإ�سالح  فهي  الإيقاعي  الكالم  تمرينات  اأم��ا 
كالم المتلجلج مما ي�ؤدي اإلى �سرف المتلجلج عما 
العالج  وطريقة  كالمه,  في  �سع�بات  من  يعتريه 
اأن  من  الم�ساب  ذه��ن  في  وق��ر  ما  تزيل  بالم�سغ 
الكالم �سعب وع�سير, فيدرب الم�ساب على الكالم 
هذا  الخ�ف  حاجز  يك�سر  يجعله  مما  يم�سغ  وكاأنه 
بل  �سعبًا,  لي�ض  الكالم  ب��اأن  القتناع  اإل��ى  ويدفعه 
اأثناء  وفي  وجل,  اأو  خ�ف  دون  يمار�سه  اأن  باإمكانه 
بالتفكير  لإ�سغاله  اأ�سئلة  عليه  تطرح  هذا  التدريب 
كيفية  في  التفكير  عن  نظره  و�سرف  اإجابتها  في 
الكالم وال�سع�بات التي قد ي�اجهها. ويرى  بيركنز 
ال�سلبية  الطريقة  اإل��ى  يلجاأ  ق��د  الأخ�سائي  »اأن 
لتك�ين  بطيء  ب�سكل  للكالم  الم�ساب  تكرار  وهي: 
عالج  في  وذل��ك  ال��ك��الم,  بنمط  مرتبط  اإح�سا�ض 
والأعمال  الع�سبية,  والخلجات  وال��س�ا�ض  التهتهة 

الق�سرية«)0)(. 
ويق�م التحفيز بدور مهم في عالج ال�سطرابات 
اللغ�ية, فتعزيز الإجابات المقب�لة واإبعاد الخاطئة 

مع اتباع اأ�ساليب مختلفة من التحفيز والم�ساركة في 
الكالم والنقا�ض والإجابة عن اأ�سئلة الأطفال ب�س�رة 
وتبادل  بالملل,  اإ�سعارهم  �سليم دون  وا�سحة ونطق 
ا�سطراباتهم  اإل��ى  الإ���س��ارة  دون  معهم  الأح��ادي��ث 
النطقية والكالمية, والبعد عن اإ�سعارهم باأنهم في 
جل�سة عالجية, وتحفيز الم�ساب على ما تعلمه من 
ويدفعه  الم�ساب,  عند  الثقة  يعزز  جديدة,  كلمات 
اإلى التقدم في لفظ الكالم ال�سحيح, والبتعاد عن 

الكالم الخاطئ. 
عالج التاأتاأة :

بالأخ�سائي  ال�ستعانة  من  بد  ل  التاأتاأة  لعالج 
الم�سببة  النفعالية  الم�سكالت  مع  للتعامل  النف�سي 
لأفراد  الأ���س��ري  بالإر�ساد  المعالج  ويق�م  للتاأتاأة 

الأ�سرة في كيفية التعامل مع الطفل المتاأتئ.  
لعالج التاأتاأة ثالثة مناهج وهي: 

 Fluency الـــطـــالقـــة  تــ�ــصــكــيــل  عـــــالج  اأواًل: 
طرقًا  الم�ساب  ُيعلَّم  حيث    Shaping Therapy

ب�سكل  العالج  تنظيم  ومنها  الطالقة  على  ت�ساعده 
في  الكالم  ب��ساطته  الم�ساب  ينتج  اإذ  ت�سل�سلي, 
اإلى  المعالج  يلجاأ  وهنا  والكلمتين,  الكلمة  م�ست�ى 
العالج,  في  التقدم  ومع  والعقاب,  الث�اب  اأ�سل�ب 
ينتقل المعالج من الأ�سهل اإلى الأ�سعب, ومن الطرق 
في  بالبطء  الم�ساب  كالم  اأنماط  تغيير  الأخ��رى 
الكالم اأو الزيادة تدريجيًا في الكالم, وعندما ينجح 
المعالج في تحقيق طالقة الكالم عند الم�ساب في 

العيادة, ثم ينقل تطبيقه اإلى خارجها.
  Therapy التاأتاأة  �صلوك  تعديل  عالج  ثانياً: 
تعديل  اإل��ى  العالج  ه��ذا  ويهدف   Modification

�سل�ك التاأتاأة وتجنب الكالم والمقاومة.
فيه  المعالج  وي�ستعمل  الدمجي  المنهج  ثالثاً: 

طرق عالج ت�سكيل الطالقة وعالج �سل�ك التاأتاأة. 
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التاأتاأة خف�ض معدل  ومن الطرق المتبعة لعالج 
اإلى الم�ست�ى الذي يك�ن الكالم فيه  �سرعة الكالم 
من  يتفاوت  وه��ذا  منها  خاليًا  اأو  التاأتاأة  من  ح��رًا 
ب��ساطة  الكالم  �سرعة  وتخف�ض  اآخر  اإلى  �سخ�ض 

اإطالة المقاطع اللفظية.
رابعاً: تنظيم التنف�ص, وهذا ي�ساعد في ت�سهيل 
الكالم  عن  المتاأتئ  ويت�قف  بطالقة  الكالم  عملية 
ثم  عميقًا  �سهيقًا  ياأخذ  التاأتاأة, حيث  تظهر  عندما 

يبداأ بالكالم اأثناء عملية الزفير)))(.
عالج اال�سطرابات النطقية والفونولوجية:

اإن الهدف من عالج النطق ه� م�ساعدة الطفل 
�سحيح  ب�سكل  المنتجة  غير  الأ���س���ات  نطق  على 
ه�  هل  �س�ت  كل  تحديد  ياأتي:  كما  عنها  ويبحث 
اأو ب�سكل خاطئ؟ تحديد مكان  منتج ب�سكل �سحيح 
ا  اإمَّ الأخطاء  ت�سنيف  الكلمة.  في  النطقي  الخطاأ 
ال�س�ت,  ي�س�ه  اأو  ي�سيف,  اأو  يحذف,  يبدل,اأو  اأن 
على  اعتمادًا  وت�سنيفها  الإب���دال,  اأخطاء  تحديد 
خ�سائ�ض  وعلى  واأ�سل�به,  وطريقته  النطق  مكان 
ال�س�ت, تعليم الطفل �س�تًا اأو اأكثر من كل مجم�عة 
ل  التي  لالأ�س�ات  الطفل  اإن��ت��اج  اإمكانية  وفح�ض 
على  ب  ُدرِّ اإذا  الم�ساب  الطفل  فاإن  عليها,  يتدرب 
اإنتاج اأ�س�ات قليلة تت�سابه في مجم�عة الخ�سائ�ض 
يجب اأن يبداأ باإنتاج الأ�س�ات المفق�دة التي تت�افر 

فيها الخ�سائ�ض نف�سها بدون تدريب)))(. 

٭ اختيار اأنماط ال�س�ت اعتمادًا على الخ�سائ�ض 
والخ�سائ�ض   Distinctive features المميزة 
التي  والمميزة  الفريدة  الخ�سائ�ض  هي  المميزة 

تميز �س�تًا كالميًا واحدًا عن غيره. 

٭ اختيار اأنماط ال�س�ت اعتمادًا على العمليات 
الف�ن�ل�جية Phonological  process من العمليات 

الف�ن�ل�جية الم�ستعملة :

  Syllable  Structure 1- عمليات بنية المقطع
Process تتغير بنية المقطع وياأخذ الأ�سكال الآتية:

٭ حذف ال�سامت النهائي حيث تحذف �س�امت 
نهائية محددة )ول( بدل ) ولد ( 

الم�سدد   اأو  ال��م��ن��ب���ر  غ��ي��ر  المقطع  ح���ذف  ٭ 
يحذف  حيث   Unstressed Syllable Deletion

بداية  في  المنب�ر  غير  اأو  الم�سدد  غير  المقطع 
المقطع اأو و�سطه.

٭ التكرار Reduplication حيث يتكرر مقطع اأو 
جزء من مقطع اأو يكرر كلمة من مقطع واحد.

٭ الإقحام يقحم �س�تًا غير م�سدد اأو �س�تًا غير 
.Epenthesis منب�ر اإلى �سلب الكلمة

  Substitution Processes 2-عمليات االإبدال
اأخرى  باأ�س�ات  الم�ستهدفة  الأ�س�ات  يبدل  حيث 

ويعتمد ذلك على طريق النطق اأو مكانه كما ياأتي:

الخلفي  ال�س�ت  يبدل   Fronting المقدمة  ٭ 
اإلى �س�ت اأمامي مثل كلمة ) كلب( ت�سبح )تلب(.

اإلى  الأمامي  ال�س�ت  يبدل   Baking الخلف  ٭ 
�س�ت خلفي مثل كلمة)راح( ت�سبح )غاح(.

النطق  طريقة  تغيير  على  ت�سمل  التي  العلميات 
فهي:

٭ الأ�س�ات النفجارية: ينتج الم�ساب الأ�س�ات 
بدل  )دلمه(  مثل  الحتكاكية  من  بدًل  النفجارية 

من )زلمه(

اأن���ف���ي   ب�������س����ت  الأن����ف����ي  ال�������س����ت غ���ي���ر  ٭ 
Denasalization مثل )بحبد( بدًل من )محمد( 

لعالج الم�سكالت �سالفة الذكر التي قد يتعر�ض 
لها الطفل ُيدرب الطفل على النطق ال�سحيح لهذه 
التي  ال�سحيحة  غير  المخارج  وت��ع��دل  الأ���س���ات 
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يمار�سها الطفل الم�ساب حيث ت�ستعمل المراآة اأمام 
الطفل ليرى كيف ينتج ال�س�ت وما هي الم�اقع التي 
يفتر�ض اأن ي�سع ل�سانه عندها حتى ينطق ال�س�ت 
�س�ت  اإنتاج  عملية  المعالج  يمثل  اأو  �سحيح,  ب�سكل 
معين اأمام الم�ساب ويطلب منه تقليد المعالج, مثل 
عملية اإنتاج �س�ت الفاء, يطلب من الم�ساب ع�ض 
يدفع  ثم  المدرب,  يعمل  كما  بهدوء  ال�سفلى  ال�سفة 

اله�اء اإلى الخارج)))(.
 Treatment of الــ�ــصــوت  ا�ــصــطــرابــات  عـــالج 

 :Voice Disorders

بتعليم  ال�س�تية  ال���س��ط��راب��ات  ع���الج  ي��ب��داأ 
الم�ساب على ال�ستماع اأو الإ�سغاء ل�س�ته ب��ساطة 
هذه  في  ت�جد  قد  التي  العي�ب  لمعرفة  الت�سجيل 
الأ�س�ات التي ينتجها, وعندما ي�جد عند الم�ساب 
ا�ستعمال خاطئ لتدفق اله�اء عند عملية الت�س�يت 
اأخذ  على  الم�ساب  ت��دري��ب  م��ن  ب��د  ف��ال  وال��ك��الم 
ه�اء ال�سهيق ب�سكل عميق والمحافظة عليه ومن ثم 
اإخراجه عبر ه�اء الزفير لإنتاج اأ�س�ات محددة مثل 
الكالم  في  الم�ستعملة  الحركات  وتعدل  ال�س�ائت, 
الم�ساب  يعاني  »وق��د  ال��الزم.  التدريب  ب��ساطة 
وهنا  الع�سلي,  بالت�تر  مرتبطة  ا�سطرابات  من 
ويتحقق  للم�ساب«)))(  �سروريًا  ال�سترخاء  يك�ن 
النقبا�ض  اأو  الع�سلي  الت�تر  بغياب  ال�سترخاء 

الع�سلي, ومن اأ�ساليب تحقق ال�سترخاء ما ياأتي:
التاأمل والتنف�ض العميق.  -(

التغذية الراجعة البي�ل�جية اأو الحي�ية.  -(
الإيحاء.  -(

الإح�سا�ض الع�سلي لخف�ض النقبا�سات)))(.  -(
بتح�سين  يك�ن  ال�س�تية  ال�سطرابات  وع��الج 
بالتخل�ض  ويك�ن  اإلى درجة ممكنة,  ال�س�ت  ن�عية 
الت�تر  وخف�ض  لل�س�ت,  الم�سيئة  ال�سل�كيات  من 

ال�س�تي,  ال��رن��ي��ن  وت��ع��دي��ل  للت�س�يت  ال��م��ف��رط 
الم�ساب  م��ن  بالطلب  الأ���س���ات  اأف�سل  واإي��ج��اد 
اإنتاج الأ�س�ات ال�سامتة في م�ست�يات طبقة �س�ت 

منخف�سة ومت��سطة وعالية. 
ن�عية  اإنتاج  في  الم�ساب  راأ�ض  و�سع  »وي�ساعد 
ال�س�ت الجيدة)))(« وعندما تحدث ا�سطرابات ت�ؤثر 
حركات  بتح�سين  يعدل  فاإنه  ال�س�تي,  الرنين  على 
البلع�مي  ال�سمام  وفتح  ال�سفاه  واأو���س��اع  الل�سان 

الحنجري واإغالقه وتغيير حجم البلع�م)))(. 
عالج الحب�سة الكالمية : 

الحب�سة  ن�ع  باختالف  العالجية  الطرق  تختلف 
داخل  العالج  ويك�ن  الم�ساب  وحاجات  الكالمية 
الذاكرة,  اأو  ال�سمعي  الفهم  مهارات  على  العيادة 
اإلى  فت�ستند  ال�سمعي  الفهم  تح�سين  اأ�ساليب  اأم��ا 
مبادئ �س�ل Schuel التي تعمل على اإعادة التنظيم 
العيادة,  داخل  �سمعية  اأن�سطة  با�ستخدام  ال�سمعي 
فقد ي�ستخدم ما ه� م�ج�د من قدرات لغ�ية �سليمة 
ولتح�سين  الم�ج�دة  غير  الأخ��رى  المناطق  لإث��ارة 
وت�ستند   ,Luria ل�ريا  مبادئ  على  يعتمد  الذاكرة 
هذه المبادئ على طرق تن�سيط الذاكرة با�ستخدام 
مثيرات ح�سية مثل: كتابة اأرقام واأحرف على الرمل 
اإعادة  على  يق�م  ل�ريا  ومبداأ  اليد,  باأ�سابع  مثاًل 
جديدة  م�سارات  وتط�ير  الدماغية  الق�سرة  تنظيم 
يدرب  وقد  المثيرات)))(,  مع  والتفاعل  لال�ستقبال 
الم�ساب على اإنتاج اأ�س�ات منغمة, ثم النتقال اإلى 

الأ�س�ات الطبيعية الخالية من التنغيم. 
ومن الأ�ساليب المتبعة لعالج الحب�سة الكالمية, 
العتماد على مبادئ علم النف�ض الع�سبي المعرفي. 
اإلى  الأخ�سائي  يلجاأ  الكالمية  الحب�سة  عالج  وفي 
اتباع اأكثر من اأ�سل�ب, ومن اأهم ال��سائل التي يلجاأ 
اإليها في عالج الحب�سة الكالمية »الإر�ساد النف�سي 
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وزيادة  النف�سي  التكيف  على  لم�ساعدته  للم�ساب 
دافعيته في العالج وتعزيز قدراته)))(«.

نتائج البحث:

وا�سحًا  ارتباطًا  ترتبط  ل  ال�راثية  الع�امل  اإنَّ   -(
بال�سطرابات اللغ�ية.

ت�ؤدي  الأطفال  الكالم مع  ال�سيئة في  القدوة  اإنَّ   -(
ال�سطرابات  بع�ض  ت�سبب  التي  المحاكاة  اإلى 

اللغ�ية.

�سليمة  لغة  طفلها  تك�سب  المثقفة  الأ���س��رة  اإنَّ   -(
المثقفة  غير  الأ�سرة  ��ا  اأمَّ الأخطاء,  من  خالية 
اإل  ثقافة  طفلها  تك�سب  اأن  ت�ستطيع  ل  فاإنَّها 

بم�ست�ى ثقافتها, اأو مح�س�لها العلمي.

والطفل  ال�سليم,  ال��ط��ف��ل  ب��ي��ن  ال��م���ازن��ة  اإنَّ   -(
ال�س�ر  يح�ل  اأن  ي�ستطيع  الأول  اأن  ه�  المتاأتئ 
الآخر  ا  اأمَّ وكالم,  األفاظ  اإلى  والأفكار  الذهنية 
)المتاأتئ(, فيجد �سع�بة في تح�يل هذه ال�س�ر 

الذهنية والأفكار اإلى األفاظ وكلمات.

اإنَّ ال�سطرابات اللغ�ية في مجملها ا�سطرابات   -(
ا�ستطاع العلم الحديث اأن يجد ال�سبل لعالجها, 
زمنية  فترة  اإل��ى  يحتاج  العالج  ه��ذا  ك��ان  واإن 

ط�يلة.

اإن عالج ال�سطرابات اللغ�ية يختلف عن عالج   -(
الأمرا�ض الأخرى, اأي اأنه يحتاج اإلى جهد و�سبر 

وزمن كاف.

اإلى فريق  اإن عالج ال�سطرابات اللغ�ية يحتاج   -(
اأخ�سائي  م��ن  ومتعاون,مك�ن  متكامل  ع��الج 
النف�ساني,  والأخ�سائي  والجراح,  الأع�ساب, 

واأخ�سائي اللغة والنطق وال�سمع.
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�سيف 
الدين 

ال�سامّري
حياته وما 
تبقى من 

�سعره

�سيف الدين ال�سامّرّي
حياته وما تبقى من �سعره

 د.كمال عبد الفتاح ح�شن
جامعة تكريت - كلية التربية / �سامراء 

المقدمـــة :
اهتم  فقد  االأولى,  القرون  حال  هو  كما  الدرا�صات  من  حظه  للهجرة  ال�صابع  القرن  ينل  لم 
بقية  هناك  يعد  ولم  واهتماماتهم,  درا�صاتهم  وتو�صعت  االأولى  العبا�صية  بالع�صور  الدار�صون 
اأما  قبل,  من  الباحثون  ر�صمها  التي  لل�صورة  مكملة  بالكاد  وهي  قليلة,  جوانب  في  اإال  للباحث 
المرحلة االأخيرة من عمر الدولة العبا�صية, فاإنها ما تزال بحاجة للبحث ولم تجد اهتماماً كافياً 
اأكانت في م�صر  البيئات االأدبية في تلك الحقبة, �صواء  الدار�صين, واإن تناول بع�صهم  من لدن 
على عهد االأيوبيين والمماليك اأم في بالد ال�صام والجزيرة الفراتية والمو�صل وما حولها فاإنه 
ر�صم ال�صورة ب�صكل واٍف, اأما في العراق والم�صرق االإ�صالمي؛ فما زالت هناك بقية بحاجة اإلى 
البحث والتق�صي. وكانت هناك عوامل قد اأثرت في هذا الجانب وال�صيما ال�صيا�صية منها, ف�صال 
الدولة وما �صاحب ذلك من تدهور في عدة جوانب وبخا�صة في  الدائر, و�صعف  ال�صراع  عن 
القرن ال�صاد�ص الهجري, فان الباحث في هذا القرن وما تاله يجد �صعف الجانب االأدبي, ولم 

يظهر �صعراء بم�صتوى من �صبقهم �صواء بالكم اأم بالنوع)1(.

وازدادت الأم�ر �س�ءًا حين اأ�ساب الدولة ال�سعف, 
وظه�ر المغ�ل وتهديدهم المت�ا�سل للخالفة ومن ثم 
�سق�ط بغداد على اأيديهم, كل ذلك اأثر على م��س�ع 

ت�ثيق الأدب وال�سعر منه بخا�سة.

وقد اأ�سارت كتب ال�فيات والتراجم والرجال اإلى 
وج�د كثير من ال�سعراء ولكن لم ت�سل دواوينهم اإلينا, 
اإذ �ساعت مع ما �ساع من تراث الأمة و�سقط من بين 

المقط�عات  بع�ض  اإلينا  و�سل  وال��ذي  الزمن.  اأي��دي 
ال�سعرية ونتف من اأ�سعارهم وهي نزر ي�سير ل ي�سفي 
عن  ومتكاملة  جلية  �س�رة  يعطي  ول  الباحث  غليل 
المرحلة ف�سال عن مذهب الكتب في النتقاء ال�سعري 
الذي ل يبين مذهب ال�سعراء اأو اتجاههم الفني, مما 
اأخل بال�س�رة وت�سكيلها عند الباحث في هذه المرحلة 

المهمة التي مّرت على الخالفة العبا�سية.
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الدولة  اأن  يجد  المرحلة  ل��ه��ذه  والمتفح�ض 
العبا�سية التي فر�ست �سيطرتها على م�سارق الأر�ض 
مفا�سلها  في  ال�سعف  ودبَّ  وهنت  قد  ومغاربها, 
يمر  يكاد  ول  بها,  الآخ��رون  وطمع  �ستاتًا  واأ�سبحت 
اأم��راء  بين  ال�سراع  ن��رى  حتى  ال�سنين  من  عقد 
الدويالت وانح�سار رقعة الخالفة؛ ولم يكن للخليفة 
اإل ال�سلطان الديني فيها, واأ�سارت بع�ض الم�سادر 
اأكثر من تكريت في  اإلى اأن حكم الخليفة لم يبتعد 
ال�سمال والب�سرة في الجن�ب))(, اأما م�سرق الدولة 
له,  الحاكمة  هي  الخ�ارزمية  فالدولة  الإ�سالمية 

وم�سر وبالد ال�سام تحت حكم الأي�بيين))(.
و�سيطرتهم  المغ�ل  ظه�ر  ال�سابع  القرن  و�سهد 
للخالفة, وق�سة  وتهديدهم  الإ�سالمية  الدولة  على 
ال�زير  واأث��ر  ه�لك�  مع  باهلل  الم�ستع�سم  الخليفة 
لبغداد  المغ�ل  واحتالل  الأحداث  في  العلقمي  ابن 

متداولة ومعروفة))(.
اأما ما عرف عن المغ�ل من وح�سية, وهمجية, 
وال�سلب,  للقتل,  وحبهم  للدماء,  و�سفك  وق�س�ة, 
والنهب, جعل النا�ض يفرون من اأمامهم حين يطرق 
م�سامعهم نية ت�جههم لأية مدينة, لذلك عمد ُكثٌر 
تلك  عن  للرحيل  وتجارهم  و�سراتهم  النا�ض  من 
بن�ايا  النا�ض  �سمع  فحين  بغداد,  ول�سيما  المدن 
النا�ض  بع�ض  عمد  اأم��ر,  من  �سمروه  وم��ا  المغ�ل 
اإلى الهروب من بغداد ومنهم �ساعرنا �سيف الدين 

ال�سامّري))(.
من  ه��رب��ًا  ال�سام  ب��الد  اإل��ى  ح��ال  ال��رِّ �سد  فقد 
المغ�ل, وقد عرف وا�ستهر في هذه البقاع واإن كان 
ما  وفق  على   � بغداد  في  واأعيانهم  الق�م  �سراة  من 

ل الرحيل. �سنذكره في �سيرة حياته �  اإل اأنه ف�سّ
ا�سمه ون�سبه وكنيته ولقبه :

ولم  جعفر))(,  بن  علي  بن  محمد  بن  اأحمد  ه� 

اأ�سماء  بذكر  اأو  ن�سبه  ذك��ر  في  الم�سادر  تت��سع 
اإلى  واأ�سارت فقط  ينت�سب  قبيلة  اأية  اإلى  اأو  اأجداده 

اأنه من �سامراء و�سكن بغداد وال�سام. 
كنيته :

باأبي  ك��ن��ي��ت��ه   ال��م�����س��ادر ع��ل��ى  اأك���ث���ر  درج����ت 
العبا�ض))(.

لقبه:
 لقب ب�سيف الدين ال�سامري))( وال�سامري ن�سبة 
اإلى �سامرء اأو �سر من راأى))(. ولقب اأي�سًا بال�سدر 
واأ�سار  ال��ج��ل��ي��ل)0)(,  وال�����س��در  والرئي�ض  الأدي����ب, 
ويبدو  ب��)المقري()))(,  له يعرف  اإلى لقب  الذهبي 
ان هذا اللقب جاء من ك�نه من قراء القراآن الكريم 
�سمن  من  يذكره  الدمياطي)))(,  الحافظ  دعا  مما 
مفردة  الى  اأ�سيفت  التي  الألقاب  اأما   ,)((( معجمه 
النا�ض  عليها  تعارف  األ��ق��اب  اإل  هي  ما  )ال��دي��ن( 
و�سبب  القرن,  هذا  قبل  و�ساعت  المرحلة  تلك  في 
بالدين واعتزازهم  العامة واهتمامهم  ذلك تم�سك 

بالإ�سالم)))(.
والدته :

�سراحة  ت�سر  لم  ذكرته  التي  التراجم  اأكثر  اإن 
ولكن  وفاته,  بذكر  اكتفت  واإنما  ولدت��ه,  �سنة  اإل��ى 
اأعطت ا�سارة اإلى عمره حين وافته المنية, فذكرت 
الثمانين()))(,  )ع�سر  في  كان  اأنه  الم�سادر  بع�ض 
وبما اأن وفاته كانت �سنة )))) ه�( فان ولدته تك�ن 
على  ي�ؤخذ  ومما  و�ستمائة.  ع�سر  خم�سة  �سنة  في 
ولدته  �سنة  تذكر  لم  اأنها  الحديثة  المراجع  بع�ض 
وهي من الماآخذ على اأ�سحابها وه� مخالف للبحث 

العلمي الر�سين)))(.
ن�ساأته وحياته :

اأغفلت الم�سادر عن ذكر ن�ساأته وحياته الأولى, 
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�سيف 
الدين 

ال�سامّري
حياته وما 
تبقى من 

�سعره

اأنه من �سامراء و�سكن بغداد ونزل  ولم تذكر �س�ى 
في بالد ال�سام, ولم تف�سل الق�ل في �سيرة حياته 
بع�ض  هناك  �سبابه,ولكن  في  اأم  �سباه  في  �س�اء 
ت��سح  الم�سادر  بع�ض  في  وردت  التي  الإ���س��ارات 
�سفاته  ه��ي  وم��ا  عليه  ك��ان  وم��ا  ال��رج��ل  �سخ�سية 
رجال  م��ع  عالقاته  بع�ض  اإل��ى  وتطرقت  وم��زاي��اه 
اإل  نّزاحًا()))(,  التغرب  اأنه )كثير  ع�سره, وذكرت 
واإن  بغداد  في  عمره  من  الأول  ال�سطر  ق�سى  اأن��ه 
�سدرت منه اإ�سارات اإلى مدينة �سامراء التي ينت�سب 
اإليها وتنبئ عن ك�نه من هذه المدينة واإل لما بقي 
فيها  ول��د  اأن��ه  على  ي��دل  مما  لها,  بانت�سابه  معتزًا 

ويفخر بها, اإذ قال :
ــــهــــا اأهــــل ومـــــــــن  راء  مـــــــن  �ـــــصـــــر  مـــــــن 

عـــنـــد الـــلـــطـــيـــف الـــخـــالـــق الــــــبــــــاري)18(

عرف  ما  على  ت��دل  المقط�عة  ه��ذه  كانت  واإن 
مذهبه  وبين  للنا�ض  هجائه  كثرة  من  الرجل  عن 
اأكثر  عليه  داأب  ما  ولكن  الآخرين,  مع  التعامل  في 
جيد  من  تعد  وِخ��الل  �سفات  ذك��ر  من  الم�ؤرخين 
ب�سفات  ذك���روه  حين  ال��خ��الل  واأح�سن  ال�سفات 
منها: متم�ل, ظريف, حل� المجال�سة, كثير الهزل, 
مطب�ع النادرة, جميل المعا�سرة, رئي�سًا, مثريا)))(. 
ومن  ب��غ��داد)0)(,  في  النا�ض  ���س��روات  من  اأن��ه  كما 
اأعيان  مع  عالقات  له  وكانت  الم�سه�رين  رجالتها 
ابن  ال�زير  عند  معظمًا  خ�سي�سًا  )وك��ان  ع�سره 
الم�ستع�سم  الخليفة  وكان يح�سر مجل�ض  العلقمي, 
بين  ومكانته  �ساأنه  عل�  على  يدل  مما  ب���اهلل()))(, 
الم�ؤرخ�ن  اأولئك  ذكر  حين  ولكن  ع�سره,  رج��ال 
اإلى  ي�سيروا  لم  وال�زير  الخليفة  مع  العالقة  هذه 
ذلك,  ن�ستنتج  اأن  ون�ستطيع  الأول��ى,  حياته  مراحل 
الأثرياء  ول�سيما  ع�سره  اأبناء  عن  يختلف  ل  فه� 
منهم وما عرف عنه من ترف وعل� جاه, فالبد اأنه 
تلقى عل�مه الأولى من الم�ارد المتعارف عليها من 

حال  حاله  والعلماء.  والم�ؤدبين  الم�ساجد  حلقات 
تجعله  الميزة  هذه  فان  المترفين.  اأبناء  من  غيره 
وكمًا.  ن�عًا  العل�م  تلقي  في  الآخ��ري��ن  عن  يمتاز 
فلذلك نظن اأنه قد �سرب م�ارد العلم من م�اردها 
الأ�سلية وتثقف بثقافة ع�سره, وهناك اإ�سارات اإلى 
بع�ض الم�ا�سع التي لها اأثر في نف�سيته وبقيت تحز 

في ذاكرته وتذكره باأيامه الخ�الي.)))(
في  عا�سه  ال��ذي  ه�  حياته  من  الثاني  وال�سطر 
ان  ونظن  ال�سام,  بالد  اإلى  رحل  فقد  ال�سام,  بالد 
اأثناءها,  اأو  لبغداد  ه�لك�  غزو  قبيل  كانت  رحلته 
عند  وحظ�ة  ترحيبًا  لقي  اأن��ه  الم�سادر  واأ���س��ارت 
حلب  يت�لى  وك���ان  الأي�����ب����ي)))(,  النا�سر  الملك 
وامتدحه باأرج�زة م�سه�رة اأ�سم�ها بال�سامرية)))(, 
وقد ذكرت الم�سادر البيت الأول فقط. جاء فيها :

يـــــــا �ـــــصـــــائـــــق الــــعــــيــــ�ــــص اإلـــــــــــى الـــــ�ـــــصـــــاآم
رعـــــــــــاً مــــــــطــــــــارَف الـــــــــظـــــــــالم)25( ُمـــــــــــدَّ

النا�سر  واأغ���رى  الكتاب  على  فيها  )ح��ط  وق��د 
بن  الدين  بهاء  ال�ساحب  ولكن  بم�سادرتهم()))(, 
دينار  األف  ثالثين  منه  واأخذ  )�سادره  قد  حنا)))( 
اليمن( من  ال�سامري  الدولة  ن�ر  اأخ�ه  قدم  عندما 
له  اأخ  وج�د  اإلى  وا�سحة  الإ�سارة  تبدو  وهنا   ,)(((

يدعى ن�ر الدين ال�سامري واأنه نزل اليمن وهذا يدل 
اإلى اأنه قد هاجر مع اأخيه ولم يكد يمر ال�قت كثيرًا 
حتى نكب في دولة المن�س�ر)))( فقد روى ابن كثير 
هذه ال�اقعة وقال: )ا�ستدعي �سيف الدين ال�سامري 
ربع  منه  لي�ستري  الم�سرية  الديار  اإلى  دم�سق  من 
الأ�سرف  الملك  بنت  م��ن  ا�ستراه  ال��ذي  م��ا  ح��رز 
م��سى, فذكر لهم اأنه وقفه, وكان المتكلم في ذلك 
علم الدين ال�سجاعي وكان ظالمًا, وكان قد ا�ستنابه 
اإليه  يتقرب  وجعل  م�سر,  بديار  المن�س�ر  الملك 
محمد الدين   نا�سر  لهم  ففّتق  الأم���ال,   بتح�سيل 

ا�سترى  ال�سامري  اأن  المقد�سي  الرحمن  عبد  ابن 
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واأثبت  ر�سيدة,  غير  وه��ي  الأ���س��رف  بنت  من  ه��ذا 
الجائر  مخل�ف  ب��ن  ال��دي��ن  زي��ن  ب��ن  علي  �سفهها 
على  وا�سترجع  اأ�سله,  من  البيع  واأبطل  الجاهل, 
ال�سامري بمغل مدة ع�سرين �سنة مائتي األف درهم, 
�سبعين  قيمتها  الزنبقية  من  ح�سة  منه  واأخ���ذوا 
برد  على  فقيرا  وترك�ه  مكملة,  اآلف  وع�سرة  األفًا 
الديار)0)(, وقد حب�سه ال�سجاعي ولم يطلق �سراحه 
بق�سيدة  يمدحه  بان  عليه  ا�سترطه  قد  ب�سرط  اإل 
اأن  فخاف  الهجاء  من  وتمكنه  الرجل  بفن  لعلمه 

يرميه ب�سهام الهجاء فمدحه فاأطلق �سراحه)))(.
ويبدو اأن الرجل لديه كثير من الح�ساد والأعداء 
له  ويكيدون  ي�ستهدف�ه  اأن  اإل��ى  الآخرين  دعا  مما 

المكائد.
)�سافر  اأن���ه  الفكاهي  ح�سه  ع��ن  ي���روى  وم��م��ا 
فح�سر  الم��سل,  اإل��ى  �س�يد  ابن  الدين  وجيه  مع 
جمال  ومك�س�ا  ال�جيه,  جمال  عند  فعف�ا  المكا�سة 

ال�سامري واأجحف�ا به, فقال :
الــدهــر مرًة فــي  الــديــن  �صحبت وجــيــه 

اأحمالي ويــخــفـــــر  ـــي  اأثـــقـــالــــ ــل  لــيــحــمـــ

ــــق وبــــاطــــل ـــــّل حـــــ ــــن كــــــ فـــــوّزنـــــنـــــــــــي عـــــ

الخالي والــجــمــل  والــبــغــل  فر�صي  وعــن 

القفل  ف��اأط��ل��ق  ال��م������س��ل  ���س��اح��ب  ذل���ك  فبلغ 
باأجمعه()))(.

ومن ممتلكاته التي تركها بعد وفاته, بيتا جعله 
وقفًا ومدر�سة للعل�م ال�سرعية وعل�م الحديث, ف�سال 
وقد  م�سجدًا,  البيت  هذا  من�ساآت  بع�ض  جعل  عن 
ال�ستمرار  لديم�مة  وقفًا  اأمالكه  جميع  له  اأ�ساف 

في الم�سجد والمدر�سة)))(.
وقد ذكر ابن كثير اأن ال�سامري )اأوقف ال�سامرية 
التي اإلى جانب الكرو�سيه بدم�سق, وكانت داره التي 

ي�سكن بها, ودفن بها, ووقفها دار حديث وخانقاه... 
من  بناها  ق����ام,  اب��ن  ب��دار  تعرف  قديمًا  وك��ان��ت 
لم  اأنه  على  يدل  وهذا  كلها()))(.  منح�تة  حجارة 
ول  دم�سق  في  يتزوج  لم  واأن��ه  ي�رثه,  عقبًا  يترك 

غيرها, بدليل اأنه ترك تلك الممتلكات وقفًا.
وفاته :

لم تختلف الم�سادر في �سنة وفاته, فقد اأجمعت 
على تاريخ وفاته في �سنة �ست وت�سعين و�ستمائة في 

�سهر �سعبان)))(.
�سعره و�ساعريته :

لم تغفل اأكثر الم�سادر التي تناولت �سيرته عن 
التي  والنع�ت  الأو�ساف  تعددت  وقد  �ساعرًا,  ك�نه 
ال�سفات من دللت  تلك  اأطلق�ها نح�ه وما تحمل 
الفنية,  ومقدرته  الرجل  �ساعرية  م��دى  عن  تنم 
ك�نه  ول�سيما  �سعره  على  الرجل  �سفات  وانعك�ست 
كثير الهزل والمزاح وبما اأ�سبغ�ه من �سفات اأخرى 
ال��ن��ادرة()))(.  مطب�ع  المجال�سة  )حل�  ك�نه  من 
و�سل  ال��ذي  �سعره  في  نجدها  لم  ال�سفات  وه��ذه 
تحدثت  التي  الم�سادر  تلك  ك�ن  ناهيك عن  اإلينا. 
قال  واإنما  له,  �سعر  دي���ان  وج�د  اإلى  ت�سر  لم  عنه 
اأ�سعاره  بع�ض  روى  الدمياطي  الحافظ  اإن  بع�سهم 
رواية  في  الآخ��رون  عليه  درج  ما  وه��ذا  كتابه,  في 
له  الق�سائد  وبع�ض  ال�سعرية  المقط�عات  بع�ض 
ة  بفنِّ الإ�سادة  في  الأق�ال  بع�ض  وذكروا  كتبهم.  في 
وج�دة �سعره من حيث ه� )جيد ال�سعر ط�يل الباع 

في الهج�()))(, وفي المديح)))(.
ومبتكرات  رائعة  واأ�سعار  جيد  نظم  )ل��ه  وقيل 
الم�ستع�سم  الخليفة  مجل�ض  يح�سر  وكان  فائقة... 
الأحكام  هذه  اإن  المدائح()))(.  غرر  فيه  وله  باهلل 
مع  نقارنها  حين  الم�ؤرخ�ن  اأطلقها  التي  النقدية 
�سدق  يتبين  ل  الرجل  اأ�سعار  من  اإلينا  و�سل  ما 
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�سعره

مجمل  على  اطلع�ا  اأنهم  الأم��ر  يك�ن  وق��د  ذل��ك, 
اأو  التجاه  بهذا  باأحكامهم  وانطلق�ا  الرجل  �سعر 
اأنهم �ساروا على ما �سار عليه غيرهم حين يكيل�ن 
المدح واإ�سباغ ال�سفات الجيدة على من ذكروه من 
اأعالم, اأو اأنهم اعتمدوا في رواياتهم على ما ذكره 
اأول مترجم له, اإذا عرفنا اأن اأكثر الم�سادر تت�سابه 
في المعل�مات التي ذكرت حياة الرجل و�سيرته وما 
ات�سف به من �سفات. ولكن حين نتفح�ض الأ�سعار 
التي و�سلت اإلينا نجدها ل تختلف عّما نظم في هذه 
تعارف  فيما  نف�سها  الطبقة  تخرج عن  ول  المرحلة 
المرحلة  هذه  و�سم�ا  حين  والم�ؤرخ�ن  النقاد  عليه 
بما ه� متداول عندهم من اأحكام نقدية اأف�ست اإلى 
من  الرغم  على  ال�سعري  الفن  قيمة  من  يرفع�ا  اأن 

الهنات التي فيه.
ذكره  م��ا  وف��ق  على  �سعرية  ف��ن���ن  ع��دة  ط��رق 
الخليفة  م���دح  ف��ق��د  ال��م��دي��ح,  وم��ن��ه��ا  ال��م���ؤرخ���ن 
عن  ف�ساًل  �سابقًا,  بنا  مر  كما  ب��اهلل  الم�ستع�سم 
اأ�سارت  وق��د  ولل�سجاعي,  النا�سر  للملك  مديحه 
في  مدحية  ق�سيدة  وج����د  اإل���ى  الم�سادر  بع�ض 
هذه  �سعراء  عليه  درج  ما  وهذا  الر�س�ل)�()0)(, 
المرحلة وما �ساع فيها من ت�جه كثير من ال�سعراء 
في مدحهم للر�س�ل الكريم)�(. ويبدو اأن مديحه 
العام وا�سح الدللة ل يحتاج القارئ اإلى كد ذهنه 
لفهم الن�ض وال��س�ح بائن فيه, ف�ساًل عن الخطابة 

المبا�سرة, فمثال ق�له :
الهدى �ــصــمــ�ــص  يــــا  االأمـــــــــراء  �ــصــيــد  يــــا 

القنا رحـــــب  يــــا  الـــعـــزمـــات  مـــا�ـــصـــي  يــــا 

ـــت ــــ يــــــا مــــــن لــــــه عــــــــزم وجـــــــاأ�ـــــــص ثـــابــــ
والقنا)41( الــ�ــصــوارم  حــمــل  عــن  يغنيه 

الفنية  الجمالية  اأ�سعف من  النداء  اأداة  فتكرار 
نثرًا �سيغ  يك�ن  اأن  يكاد  الكالم  ال�سعر, وهذا  لهذا 

بق�الب �سعرية.
وبما عرف عن الرجل من مزاح, فقد كان ذلك 
من �سمن ن�ض �سعري دبج فيه غر�سين متناق�سين 
يريد  من  نح�  خطابه  ف�جه  والمديح,  الهجاء  هما 
اأن يحط من �ساأنهم بلغة الت�سفي, ثم ي�ستر�سل في 

مدح من اأراد, قال :
االأعــــيــــنــــا اأقـــــــــــرَّ  بــــمــــا  الـــبـــ�ـــصـــيـــر  ورد 

المنى الــنــا�ــص  الــ�ــصـــــدور وبــلــغ  فــ�ــصــفــى 

ثــبــتــت مـــخـــازي ابـــن الــقــتــيــلــة عــنــد من

والخنا الـــخـــيـــانـــة  فـــــــي  لـــديـــه  وجـــــــــدت 

ثابـت اأ�ـــــصـــــا�ـــــص  بـــــــــال  الــــبــــنــــاء  وبـــــنـــــى 

الـــنـــكـــيـــح ومــــــا بنى �ــــصــــاد  فــــانــــهــــار مـــــا 

ثم يق�ل في المدح :
ــــاأخــــذ مـا ب الـــ�ـــصـــريـــف  وتــــقــــدم االأمــــــــر 

اقتنـى الـــبـــالد ومــــا  مـــن  الــلــعــيــن  نــهــب 

الهدى �ــصــمــ�ــص  يــــا  االأمـــــــــراء  �ــصــيــد  يــــا 

القنا رحـــــب  يــــا  الـــعـــزمـــات  مـــا�ـــصـــي  يــــا 

ـــت يــــــا مــــــن لــــــه عــــــــزم وجـــــــــــــاأ�ــــــص ثـــابــــ

والقنـا الــــ�ــــصــــوارم  حـــمـــل  عــــن  يــغــنــيــه 

ثم يع�د بتحري�سه على من هجاه, بق�له )))(:
عــــجــــل بـــــذبـــــح الــــعــــلــــق وادفـــــــنـــــــه ومــــا

يـــدفـــنـــا اأن  مــــثــــلــــه  عــــــلــــــٍق  حـــــــق  مـــــــن 

وطرقه للهجاء بما عرف عنه من ط�ل باع فيه, 
نجده في هذا الفن قد اأوغل في �سبابه واأفح�ض, وقد 

�سرح بذلك حين قال)))( :
اأهــــلــــهـــــــــا ومـــــــــن  راء  مـــــــن  �ـــــصـــــر  مـــــــن 

عــــنــــد الــــلــــطــــيــــف الـــــــراحـــــــم الـــــبـــــاري
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اإذا حـــــتـــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــا  ان �ــــــــصــــــــيء  واأي 

اأوزاري ـــــر  ــــــ تـــــغـــــفــــــ ال  اأذنــــــــــــبــــــــــــت 

الــــــــورى ـــــّب  ـــــص � غــــيــــر  ـــــي  مـــــال رب  يــــــا 

ــــــــفــــــــوز مــــــــن الــــــنـــــــــــــاِر ــــــــه ال اأرجــــــــــــــــو ب

طريق  و�سل�كه  الرجل  دي��دن  اأن  على  يدل  وه��ذا 
الهجاء و�سب الآخرين, معلاًل ذلك باأنه الف�ز بالجنة, 
اأن  ويبدو  ال�اقع.  يخالف  وهذا  النار,  عن  والبتعاد 
الرجل اأح�ض بان المجتمع ل ي�ستحق اإل ال�سبَّ وال�ستم, 
وهذا مما يخالف طبيعة الإن�سان, واإن كان الهجاء يعد 
من اأحد طرائق التربية في المجتمع, وذلك حين تذم 
ال�سفات ال�سلبية فهي دع�ة من جانب اآخر لتجنبها. 
ولكن الرجل جعل �سب الآخرين طريقًا للف�ز بالنجاة 
ولعل �سبب ذلك ما كان ي�س�د في تلك المرحلة من 
اأو�ساع �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية متردية عّدها 

ال�ساعر �سبة مما دعاه اإلى مهاجمة المجتمع.
�سهام  وجه  قد  �ساعرنا  اأن  للنظر  الالفت  ومن 
هجائه اإلى ذويه واأهله,مما ي�سير اإلى اأنه قد امتهن 
اأنه  اأو وجل, حتى  حقيقة �سبَّ النا�ض من دون وازع 

قال في حق خاله وخال اأبيه :
نـــــــذٌل ـــــكـــــرخ  ـــــال ب مـــــــن  قـــــيـــــل  مـــــــا  اإذا 

الفعـــال مــــــذمــــــوم  االأ�ـــــــصـــــــل  لـــئـــيـــم 

ـــــيٍّ ــــــ ــــــ ـــــوذعــــــ اأجـــــــبـــــــتـــــــهـــــــم اإجـــــــــــابـــــــــــة ل
هـــمـــا الــــنــــذالن خــــــاُل اأبــــــي وخـــــالـــــي)44(

والمج�ن  المزاح  مع  تداخل  الذي  هجائه  ومن 
وقد خرج به عن جادة الماأل�ف بما دعا له من فج�ر 
ودع�ة  المتداول  عن  والبتعاد  ال�قار  وخلع  وتهتك 

�سريحة لفعل الرذيلة, اإذ قال:
رم�صـان فـــــي  الــــــمــــــدام  �ــــصــــرب  طــــــاب 

وا�صـــطفاق العيـــدان عنـــد االذان )45(...

وم��س�ع الفكاهة والمزاح وخفة الروح والظرف 
الذي عرف به, نجد اأن ذلك قد تداخل في غر�ض 
اآخر وه� المدح, فالن�ض في ظاهره ي�سي باأنه مدح 
عليه.  الغالبة  ال�سمة  هي  والفكاهة  التندر  ولكن 
القا�سي  منه  طلب  ال�سه�د  اأح��د  هجا  حين  وذل��ك 
التي  التهم  من  يبرئه  مدحه  في  ق�سيدة  ينظم  اأن 

ل�سقاها به فجاء منها :
قـــــل لـــقـــا�ـــصـــي الــــقــــ�ــــصــــاة اأيــــــــــده الــــّلـــــ

ظــــــاًل لـــــلـــــجـــــمـــــاعـــــة  زال  وال  ــــــه  ـــــــ ـ

فذكر في ن�سه ال�سعري ال�سفات المعتادة التي 
يمزح  ولكنه  و�سدق,  عدل  من  الق�ساة  على  ت�سبغ 
ب�سفات  اإ���س��ادة  اإنها  الن�ض  فظاهر  مدحه,  في 
طرح  في  اأوغل  اأنه  ي��سح  وداخله  مدحه  اأراد  من 
واأراد  المديح,  اإلى  منها  بالهجاء  اأ�سبه  هي  معان 
بها الفكاهة والمزاح وه� ما عرف عن الرجل, اإذ 

قال منها :
ال�صيــ ذاك  فــ�ــصــق  عــلــى  اجــمــعــوا  ولــئــن 

عقال قـــــــل  ـــــــذي  الــــــــ ــــــاأ�ــــــص  والــــــبـــــــ ــــــــــــخ 

فيـه الــــعـــــــــدل  طــــرائـــــــــق  ـــن  عــــ عـــــدلـــــوا 

نقـال واالإفــــــــــــــك  بــــــالـــــــــــــزور  ـــــــوه  ورمــــــــ

والـخيـــ الـــــــــــديـــــن  بــــقــــّلـــــــــة  نـــــــبـــــــزوه  

وجهال ظـــلـــمـــاً  الــــ�ــــصــــالة  وتــــــــرك  ــــــــر 

ــم يجزي الــحــكـــ ــن مــجــالــ�ــص  وجـــهـــه مـــ

وف�صال وكــــيــــ�ــــصــــاً  بــــ�ــــصـــــــــراً  راآه  مـــــــــن 

فبالحــــ بـــالـــطـــيـــلـــ�ـــصـــان  تـــحـــلـــــــى  ان 
يــــتــــحــــلــــى)46( اأن  بـــمـــثـــلـــه  جــــديــــر  ـــق  ــــ ــــ ـ

اأ�سدقائه  كتبه لأحد  ما  المج�ن  �سعره في  ومن 
ال�س�رة  ح�سن  الهيئة  جميل  غالم  الى  فيه  يتطرق 
وقد  المنكرات,  وفعل  الآث��ام  لرتكاب  دع���ة  فيها 
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باأيامهم  ي��ذك��ره  �سعري  بن�ض  ذل��ك  على  اأج��اب��ه 
الخ�الي في الهتك والمج�ن)))(.

وحر�ض على نائبي والي دم�سق, وهذا جزء من 
حا�سدوه,  كثر  فقد  عليها,  كان  التي  الرجل  �سيرة 
من  بثه  بما  اأع��دائ��ه  م��ن  النتقام  اأراد  هنا  وم��ن 

خطاب يريد اأن ينال منهم:
ــــــة لـــــالأمـــــيـــــر ومـــــالـــــه ا�ــــــصــــــم الــــــواليـــــــ

واالآثــــــــــــــام االأوزار  ـــــوى  �ـــــصــــــ فــــيــــهــــا 

م�صيبٍة وكــــــــل  الـــقـــتـــلـــــــى  وجـــــبـــــايـــــة 

ــــا اإلــــــــــــى هـــــّمـــــام ــــى بــــاأجــــمــــعــــهـــــ تــــجــــبـــــ

منهما فـــــكـــــل  ولــــــيــــــا  قـــــــــــد  ــــيــــفــــان  �ــــص

ـــرغـــام فــــــي حــــفــــظ مــــــا ولـــــيـــــه كـــالـــ�ـــص

منهما فـــــكـــــل  خـــــطـــــب  عــــــــــرا  واإذا 

ــــه ويــــحــــامــــي ــــبــــاأ�ــــص اأ�ــــــصــــــد يــــ�ــــصـــــــــول ب

وبــــــــبــــــــاب كـــــــــــل مــــنــــهــــمــــا عـــــلـــــم غـــــدا

ــــــة االأعــــــــــــــالم فـــــــــي ظـــــلـــــمـــــــــــه عــــــالمـــــــ

ــــحــــاَلَّ مـــنـــهـــُم مـــــا لـــــم يـــزل ــــَت وقــــــد ا�ــــصْ

مـــــــن مـــــالـــــهـــــــــــم ودمـــــــائـــــــهـــــــم بـــــحـــــرام

�صناجر بـــغـــيـــر  الــــدنــــيــــا  اأرى  فـــمـــتـــى 
ـــر والـــتـــنـــكـــيـــ�ـــص لـــــــالأعـــــــالم)48( والـــكـــ�ـــص

الغزل,  في  بيتًا  ع�سر  ثالثة  من  مقط�عة  ول��ه 
والمتفح�ض لها يجد اأنها من �سمن الغزل التقليدي 
واإن كانت تحمل بع�ض  الذي �ساع في تلك المرحلة 
م�ساعر الحب والحنين اإلى من يجب ومحاولته بث 
�سك�اه من الألم والفراق ولكنها تقليدية اإذ نجده قد 
في  ال�سعراء  عليها  تعارف  نمطية  ب�س�رة  ابتداأها 
مقدمات الق�سائد وبخا�سة �س�رة البرق وال�م�ض, 

اإذ قال:

اأتـــــــــــرى ومــــيــــ�ــــص الـــــــبـــــــارق الــــخــــفــــاق

يــــهــــدي الــــــى اأهـــــــل الـــحـــمـــى اأ�ــــصــــواقــــي

ويطلب  واآلم���ه,  ل�اعجه  و�سف  في  وي�ستر�سل 
�سيغة  في  التكرار  وه��ذا  لقاء,  بلحظة  محبيه  من 
الخطاب لالآخر, وتلك المعاني تدل على اأن ال�ساعر 
اأراد من هذه الق�سيدة اأن يعبر عن حنينه اإلى ذويه 
لأنه  الغزل؛  في  منها  اأكثر  الحنين  في  تك�ن  وتكاد 
اأو فارقهم  اإلى محبيه الذين فارق�ه  باأ�س�اقه  يبعث 
اإلى  فيها  عمد  التي  الأخ��ي��رة  الأب��ي��ات  ول���ل  ه���؟! 
حنين  مجملها  في  الأبيات  لكانت  الح�سي   الغزل 

و�س�ق. قال منها :
فـــراقـــكـــــــم بــــعـــــــــد  اآن  مــــــا  اأحـــــبـــــابـــــنـــــا 

بـــتـــالق ـــم  لـــمـــحـــبـــكــــ تـــ�ـــصـــمـــحـــــــوا  اأن 

ــــواظــــري بــــنــــتــــم  فـــ�ـــصـــنـــت بـــــالـــــرقـــــاد ن

ـــــــادت بـــــالـــــــــــدمـــــوع مــــــاآق اأ�ــــــصــــــفــــــاً وجــــــــ

تحملـي الــــ�ــــصــــمــــال  ــــــــح  ري يــــــا  ــــــــاهلل  ب

الم�صتاق الــــــوالــــــه  �ـــــصـــــالم  ــــــري  واقـــــــ

فبلغي الــــــديــــــار  عــــلــــى  مــــــــررت  واإذا 

ـــــــــا القــــي اأهـــــــــل الــــكــــثــــيــــب بــــكــــل مــــــا اأن

مهفـهف اأغــــــــــنُّ  ــــــاأٌ  ر�ــــــص لـــــي  فــــهــــنــــاك 

يــ�ــصــمــي الـــقـــلـــوب بـــاأ�ـــصـــهـــم االأحــــــــداق

ـــف ـــقــــ ـــــــده بـــمـــثــــ ــــــن قــــــــ ــــــٌع مـــــــ مــــــتــــــمــــــنِّ

ــــــُهــــــٍم ورقــــــــاق ومــــــــن الـــــجـــــفـــــون بــــــاأ�ــــــصْ

رنـــا واإذا  الـــقـــنـــا  فـــ�ـــصـــح  انـــثـــنـــى  فــــــــاإذا 

ــــــــــــا الـــعـــ�ـــصـــاق �ـــصـــفـــكـــت لـــــواحـــــظـــــه ِدَم

�صعره مــــنــــه  ـــــقـــــدِّ  ال غـــ�ـــصـــن  ـــــن  ـــــزي وي
ـــــــــــــاالأوراق)49( ــــــزان ب وكــــــذا الـــغـــ�ـــصـــون ت
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الدين  �سيف  عند  الفنية  بالج�انب  يتعلق  ما  اأم��ا 
ال�سامّري, فاإننا نجد ال�سفة الغالبة على هذا ال�سعر في 
األفاظه ومعانيه هي ال��س�ح ال�سديد والبتعاد عن التعقيد 

اللفظي والمعن�ي, وهي �سفة قد و�سمت الع�سر)0)(.
اأي   – ال�سفات  بهذه  يمتاز  ال�ساعر  ع�سر  اإن 
عن  ويختلف   – التعقيد  ع��ن  والب��ت��ع��اد  ال������س���ح 
يكدون  فيها  ال�سعراء  كان  التي  ال�سابقة  الع�س�ر 
ذهنهم ويتعب�ن قريحتهم من اأجل التاأنق في اللفظ 

واإبراز َمَعاٍن جديدة.
وقال ابن ر�سيق: )طبقات ال�سعراء اأربع: جاهلي 
قديم, مخ�سرم, وه� الذي اأدرك الجاهلية والإ�سالم, 
ومحدث, ثم �سار المحدث�ن طبقات: اأولى وثانية على 

التدريج وهكذا في الهب�ط اإلى وقتنا هذا()))(.
اأن �سعر �سعراء المراحل  وهذا الن�ض يدل على 
اأنه  من  النقاد  اأكثر  عليه  اتفق  مما  وه�  المتاأخرة 
مجاراته  عدم  عن  ف�ساًل  التقليد  نح�  يتجه  اأ�سبح 

لمن �سبقهم من ال�سعراء.
كبار  عند  عليه  كانت  كما  تكن  لم  عنده  واللغة 
ال�سعراء؛ وذلك ب�سبب ع�امل مختلفة �س�اء ما كان 
الع�امل  تلك  وانعك�ست  اجتماعي  اأو  �سيا�سي  منها 
له  يخ�سع  لما  تخ�سع  حي  كائن  ك�نها  اللغة  على 
الركة  نجد  لذلك  وان��ح��ط��اط)))(,  وتط�ر  نم�  من 
الأمر  ودخيلة,وهذا  عامية  ومفردات  التعبير  في 
ف�جدنا  ال�سعرية,  الأغرا�ض  ببع�ض  مرتبط  حقيقة 
اأنه حين يطرق غر�ض الهجاء اأو المج�ن فاأنه يلجاأ 
اإلى الب�ساطة اإن لم نقل الركة ناهيك عن المفردات 
فاإننا نجده  والغزل  المدح  اأما حين طرق  الدخيلة, 
قد اهتم باللفظ واختاره وقد يك�ن الأمر اأن ن�عية 
واختيار  اللفظ  في  المتحكم  ه�  الم�جه  الخطاب 
المفردات؛ لأن المج�ن والهجاء مرتبط بالطبقات 

ال�سعبية من المجتمع.

اأما الج�انب البالغية التي جاءت في �سعر �سيف 
الجنا�ض  على  ركز  اأنه  نجد  فاإننا  ال�سامّري  الدين 
اأن�اع كما جاءت في كتب  ال�ستقاقي وه� على عدة 
البالغة)))(. ومما جاء في �سعره من جنا�ض ا�ستقاق 

ق�له :
ثــبــتــت مـــخـــازي ابـــن الــقــتــيــلــة عــنــد من

والخنا)54( الــخــيــانــة  فــي  لــديــه  وجــــدت 

وهنا جاء الجنا�ض في لفظتي )الخيانة والخنا(, 
لأن اللفظتين يجمع بينهما ا�ستقاق واحد)))(, كذلك 

جاء في ن�ض اآخر بق�له :
حو�صيـ  بـــــالـــــعـــــدالـــــة  تــــ�ــــصــــّدقــــت  قــــــد 

عـــدال)56( يق�ص  اإن  االأغــرا�ــص  بــقــول  ت 

كما جاء بلفظي )العدالة – عدل(.
كذلك في ق�له :

و�صوله بــعــد  الــمــمــلــوك  عــلــى  ولــيــ�ــص 
ــــال الـــــجـــــواب مــــــــالم)57( اإلــــيــــك واإيــــ�ــــص

كما جاء جنا�ض الالحق وه� الختالف بحرفين 
غير متقاربين)))(, قال :

بــــيــــن الــــــدمــــــوع وحـــــــر نـــــــار جـــوانـــحـــي
ـــــــُت بـــــــاالإغـــــــراق واالإحـــــــــــــــــراق)59( ْب ـــــــذِّ ُع

فالجنا�ض وقع في لفظتي )الإغراق والإحراق(.
ومن ق�له في الجنا�ض التام :

كــــــــــلُّ مـــــــن كــــــــــان �ـــــــصـــــــاهـــــــداً بــــمــــحــــال
ـــــــــى)60( تـــــــــولَّ ـــــــى  تـــــــولَّ لـــــمـــــا  بـــــــــــزور  اأو 

كما ورد الطباق في �سعره, وهذه الظاهرة – اأي 
الهتمام بالبديع – لم تكن وليدة هذا الع�سر واإنما 
اأ�سبحت ديدن ال�سعراء منذ اأن اهتم بالبديع �سعراء 
تبعه)))(,  ومن  تمام  اأب�  ول�سيما  العبا�سي  الع�سر 
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ومما جاء في الطباق ق�له :
فــــراقــــكــــم بـــــعـــــد  اآن  مـــــــا  اأحـــــبـــــابـــــنـــــا 

بــــــتــــــالق)62( لـــمـــحـــبـــكـــم  تـــ�ـــصـــمـــحـــوا  اأن 

وق�له :
ـــــص ثـــابـــت ـــــا� ـــــص وبـــــنـــــى الـــــبـــــنـــــاء بــــــال اأ�

فــانــهــار مـــا �ـــصـــاد الــنــكــيــح ومــــا بـــنـــى)63(

وفي هذا البيت اأكثر من فن بالغي, فقد كنَّى عن 
�س�ء العمل وه� انهيار البيت؛ لأنه من دون اأ�سا�ض.

�س�اء  الأخ��رى  البالغية  الفن�ن  بع�ض  وردت  كما 
الأخرى  الأبيات  بع�ض  في  تق�سيمًا  اأم  ت�سبيهًا  اأكانت 
وهذا الأمر لي�ض حكرًا على �ساعر؛ لأن الفن�ن البالغية 
فنه  بناء  في  ال�ساعر  اإليه  ي�ستند  الذي  الأ�سا�ض  هي 

ال�سعري؛ لكي يعبر عما يخالجه ويريد اإي�ساله.
وقد وقع المجم�ع الذي اأثبتناه من اأ�سعار �سيف 
احت�تها  بيتًا,  و�سبعين  اأربعة  في  ال�سامري  الدين 
اإحدى ع�سرة قطعة �سعرية, وقد ت�زعت القطع على 
اأبيات  الثالثة  بين  واأربع مقط�عات  ثالث ق�سائد, 

والع�سرة, وثالث نتف, وبيت مفرد واحد.
بح�ره  عن  ف�ساًل  ال�ساعر  ق�افي  تن�عت  وق��د 

ال�سعرية, وهذا ي��سحه الجدول الآتي :

ا�سم البحر العددا�سم القافيةت
ال�سعري

العدد

)الكامل)الدال)
)الخفيف)الراء)
)الط�يل)القاف)
)ال�سريع)الالم)
)ال�افر)الميم)
)الرجز)الن�ن)
)الألف اللينة)

االأ�سعار
]اخلفيف[  )1(

بــــدمــــ�ــــصــــٍق مـــــــن  كـــــــــّل  اهلّل  قــــــّبــــــح  1ـ 

�صعيد ابــــــن  �ــــصــــوى  اأ�ـــصـــيـــحـــابـــنـــا  مــــن 

يتعاطا.......ه ومـــا  �ــصــّحــه  مــع  فــهــو  2ـ 

ـــــح الـــــمـــــوجـــــود ــــــــــوؤم اأ�ـــــصـــــلــــــ مـــــــن الــــــــــلُّ

: التخريج  	•
ف�ات ال�فيات /): ))) 

]ال�شريع[  )2(
اأهلها وَمـــــــــــْن  راٍء  ــــْن  َمـــــ ــــرَّ  �ــــصُ مــــن  1ـ 

عــــنــــد الــــلــــطــــيــــف الـــــــراحـــــــم الـــــبـــــاري

اإذا حــــتـــــــــى  اأنـــــــــــــا  �ــــصــــــــــــــيٍء  واأيُّ  2ـ 

اأوزاري ُتــــــغــــــَفـــــــــــــر  ال  ــــــــــُت  ــــــــــبـــــــــــ اأْذَن

الـــــورى ــــبِّ  �ــــصَ غـــيـــُر  لــــي  مــــا  ربِّ  يــــا  3ـ 

اأرجــــــــــــــــو بـــــــــــــه الــــــفـــــــــــــوز مــــــــن الــــــنــــــار

التخريج : 	•
ال�افي بال�فيات / ): )),اأعيان الع�سر/ ): )), 
تاريخ الإ�سالم للذهبي/): )0), ف�ات ال�فيات/ ): 

.(((
ال�شروح واختالف الرواية  	•

اللطيف  عند   ...( ال���ف��ي��ات:  ف����ات  ف��ي   )((
الخالق(.

))( في تاريخ الإ�سالم: ).... اأذنبت ل يغفر(.
]الكامل[  )3(

الخفـاق الـــــبـــــارق  ومـــيـــ�ـــص  اأتــــــــرى  1ـ 

يــــهــــدي اإلـــــــى اأهـــــــل الـــحـــمـــى اأ�ـــصـــواقـــي
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�صـرى اإذا  الــنــ�ــصــيــم  اأنـــفـــا�ـــص  ولـــعـــّل  2ـ 

ـــاق ــــ ـــت ـــــة مــــــــغــــــــرٍم مـــ�ـــص يــــحــــكــــي تـــــحـــــّي

فراقكـم بـــعـــــــد  اآن  مـــــا  ـــا  ــــ ـــن اأحـــبـــاب 3ـ 

بـــتـــالق ـــم  لـــمـــحـــبـــكــــ تـــ�ـــصـــمـــحـــــــوا  اأن 

نـــواظـــري ـــالـــرقـــاد  ب فــ�ــصــّنــت  ــم  بــنــتـــ 4ـ 

اأ�ـــــصـــــفـــــاً وجـــــــــــادت بـــــالـــــّدمـــــــــــوع مــــاآقــــي

اأطاللكم عــلــى  جــفــنــي  مـــن  اأجـــريـــت  5ـ 

ـــى االإطـــــــــالق ــــ دمـــــعـــــاً غـــــــدا وقـــــفـــــاً عـــل

رعتم  ــــاً  ــــّب �ــــص ــــون  تــــرعـــــ ـــــم  ـــــراكــــــ اأت 6ـ 

ــــــراق وفـــــــ بــــقــــطـــــــــيــــعـــــــــٍة  ــــــاءه  اأحــــــ�ــــــصـــــــ  

جوانحي نــــار  وحـــــّر  الــــّدمــــوع  بــيــن  7ـ 

ـــــــــراق ــــــــراق واالإحــــــــــ عـــــــّذبـــــــت بــــــــاالإغـــــــــ

تحّملي ـــال  ـــمــــ الـــ�ـــصّ ريـــــــح  يــــا  بــــــاهلّل  8ـ 

الم�صتاق الــــــوالــــــه  �ــــصـــــــــالم  ــــــري  واقـــــــ

فبّلغي الــــّديــــار  ــى  عــلـــ مـــــررت  واإذا  9ـ 

اأنــــــــا القـي مـــــا  ــــكــــّل  ب الـــكـــثـــيـــب  ـــــل  اأهــــــ

مهفهٌف اأغــــــّن  ر�ـــصـــاأ  لـــــي  فــهــنــاك  10ـ 

يــ�ــصــمــي الـــقـــلـــــــوب بـــاأ�ـــصـــهـــم االأحــــــــداق

بمثّقـف قـــــــــــّده  مـــــــــن  مـــتـــمـــّنـــــــٌع  11ـ 

ـــــاق ــــٍم ورقــــــ ومــــــــن الـــــجـــــفـــــون بــــاأ�ــــصــــهـــــ

رنا واإذا  الــقــنــا  فــ�ــصــح  انــثــنــى  فـــــاإذا  12ـ 

ـــاق ـــــا الـــعـــ�ـــص ــــه دمــــــ ـــفـــكـــت لــــواحــــظـــــ �ـــص

�صعره مــنــه  الـــقـــّد  غــ�ــصــن  ويـــزيـــن  13ـ 

وكـــــــــذا الــــغــــ�ــــصـــــــــون تـــــــــزان بــــــــــــاالأوراق

التخريج : 	•
ف�ات ال�فيات / ): )))� ))), والبيتان )), )( 

في تاريخ الإ�سالم /): )0).
]الطويل[  )4(

الدهر مّرٌة الدين في  1ـ �صِحبُت وجيه 

اأجمالـي    ـــَر  ـــْخـــفــــ وَي اأثـــقـــالـــي  لــيــحــمــل 

ـــٍل وبـــاطــــ كــــل حـــــــــّق  ـــن  عــــ ـــــنـــــي  َفـــــَوزنَّ 2ـ 

الخالي والــَجــَمــل  والــبــغــل  فر�صي  وعــن 

التخريج : 	•
 :(  / الع�سر  اأعيان   ,((  :(  / بال�فيات  ال�افي 

)), ف�ات ال�فيات /): ))).
واختالف الرواية  ال�شروح  	•

ويخفر   .......( ال���ف��ي��ات:  ف�����ات  ف��ي   )((
اأحمالي(.

]الوافر[  )5(
نـــــذٌل بــــالــــكــــرخ  مـــــن  قــــيــــل  مـــــا  اإذا  1ـ 

ـــــوم الــــفــــعــــال لــــئــــيــــم االأ�ــــــــصــــــــل مـــــذمــــــ

ـــــيٍّ لـــــوذعــــــ اإجـــــــابـــــــــــــــة  اأجـــــبـــــتـــــهـــــــــــم  2ـ 

هــــمــــا الـــــــّنـــــــذالن خـــــــال اأبـــــــــي وخــــالــــي 

التخريج : 	•
ف�ات ال�فيات /): ))) 

)6( ]الكامل[
له ومــــــا  ـــر  لـــالأمـــيــــ ــــة  الــــواليـــــ ا�ــــصــــم  1ـ 

واالآثــــــــــــــام     االأوزار  ـــــوى  �ـــــصــــــ فــــيــــهــــا 

جناية وكـــــــــل  ـــى  الـــقـــتـــلــــ وجــــنــــايــــة  2ـ 

ـــــــى هـــــّمـــــام ــــا اإلــــــــ تــــجــــبــــى بــــاأجــــمــــعــــهـــــ

منهما فـــكـــــــل  ولـــيـــــــا  قـــــد  �ـــصـــيـــفـــان  3ـ 

ــــــيــــــه كـــالـــ�ـــصـــرغـــام فــــــي حــــفــــظ مــــــا ولِّ
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منهما ـــل  فـــكــــ خــــطــــب  عـــــــرا  واإذا  4ـ 

ــــه ويــــحــــامــــي ــــبــــاأ�ــــص اأ�ــــــصــــــد يــــ�ــــصـــــــــول ب

غــــدا ـــم  ــــ عـــل مـــنـــهـــمـــــــا  كـــــــٍل  وبـــــبـــــاب  5ـ 

مـــــــــــــــة االأعــــــــــــــالم فــــــــي ظــــلــــمـــــــــه عـــــــالَّ

وال بـــنـــا�ـــٍص ال  عــنــدهــمــا  الـــنـــا�ـــص  مـــا  6ـ 

يـــــــريـــــــان هـــــــــــــاذ الـــــنـــــــــــا�ـــــص كـــــاالأنـــــعـــــام

يزل لـــــم  مـــا  مــنــهــم  ا�ــصــتــحــالَّ  وقــــد  7ـ 

ـــــم بـــــحـــــرام ـــــهــــــ ــــم ودمـــــائ مـــــــن مــــالــــهـــــ

�صناجٍر بــغــيــر  الـــدنـــيـــا  اأرى  فــمــتــى  8ـ 

ــــر والـــتـــنـــكـــــــيـــ�ـــص لـــــالأعـــــالم والــــكــــ�ــــصـــــ

التخريج : 	•
واأعيان   ,((  :( بال�فيات/  ال�افي  في  والأبيات 
الع�سر/): ))�)), والأبيات ))�), )� )( في ف�ات 

ال�فيات /): )).
ال�شروح واختالف الرواية 	•

))( في اأعيان الع�سر: ) ا�سُم ال�زارة..... (.
))( في ف�ات ال�فيات : )... وكل م�سيبٍة... تجبى 

منافعها...(.
))( في ف�ات ال�فيات : )... قد وليا وكلٌّ منهما.... 

ما�سي العزائم دائم الإقدام(.
))( في اأعيان الع�سر : ) واإذا َغرا......(.

ما  ل   ... ينكِّ علم   ...(  : ال�فيات  ف�ات  في   )((
يج�د به من الإنعام(.

))( في ف�ات ال�فيات: )بغير �سناجٍر... والقطع....(.
]الرجز[  )7(

الـــ�ـــصـــاآم اإلــــــــى  الـــعـــيـــ�ـــص  �ــــصــــائــــَق  يـــــا  1ـ 

ـــــــــالِم عـــــــــــــاً َمــــــــــــطــــــــــــارَف الـــــــــظَّ ـــــــــــــدرَّ ُم

التخريج : 	•
اأعيان الع�سر / ): )), وال�افي بال�فيات / ): 

)), وف�ات ال�فيات / ): ))).

ال�شروح واختالف الرواية: 	•
ال���ه��اد  وق���اط���ع   ....( ال����ف���ي���ات:  ف�����ات  ف���ي 

والآكام(

]الطويل[  )8(
ــار�ــص هذه عـــ ــديــن  الـــ ــور  ـــ ن اأمــــــوالي  1ـ 

ــــام يــــنـــــ اأردت  اإن  ــــــــالٍم  كـــــــــ بـــــغـــــيـــــر 

فاْنَهـُه م�صر  اإلـــــى  اإطــالقــاً  رام  وقـــــد  2ـ 

ــــــرام ـــــــد وغـــــــ فـــــلـــــي فـــــيـــــه وجــــــــــــٌد زائــــــــ

3ـ ولي�ص على المملوك اإن غاب �صخ�صه

الـــ�ـــصـــاآم مقام اأر�ـــــــص  فــــي  الـــعـــيـــن  عــــن 

�صيخنـا التفقـه  عهـد  مــن  ومــــوالي  4ـ 

بــــه نـــهـــتـــدي فــــي الـــفـــ�ـــصـــق وهــــــو اإمــــــام

التـي الــنــظــامــيـــــة  ـــام  اأيــــ ــه  ـــ الــّل �ــصــقـــــى  5ـ 

ـــقـــنـــا بــــهـــــــــا والـــــمـــــنـــــكـــــــــــرون نـــيـــام فـــ�ـــص

مهفهف اأحـــــــوى  كـــــــّل  فــيــهـــــا  نـــغـــازل  6ـ 

ـــــاه مـــــــدام ـــــن لـــــمــــــ يــــــــــــدار عــــلــــيــــنــــا مــــــ

قامًة الــخــيـــــزرانــة  يحكـي  الغيد  مــن  7ـ 

ـــــذر الـــــمـــــحـــــّب يـــقـــام عــــلــــى مـــثـــلـــهـــا عــــــ

محمد الــوجــيـــــه  الــمــولـــــى  َعـــلَّـــَم  واإْن  8ـ 

ـــــه فـــــــــــــــاأنـــــــت تـــــــــالم وعــــــاتــــــبــــــنــــــي فـــــيــــــ

و�صوله  بعـد  المملوك  على  ولي�ص  9ـ 

ـــــال الـــــــجـــــــواب مــــالم اإلــــــيــــــك واإيـــــ�ـــــصــــــ



ت
ال

ـــا
مق

ت
ال

ـــا
مق

اآفاق الثقافة والتراث 92

التخريج : 	•
ف�ات ال�فيات /): ))) � ))). 

]الكامل[  )9
االأعينـا اأقـــــــّر  بــمـــــا  ــر  الــبــ�ــصــيـــ ورد  1ـ 

المنى    الــنــا�ــص  وبـــّلـــغ  الــ�ــصــدور  فــ�ــصــفــى 

اأفراحهم ـــدت  وتـــزايــــ وا�ــصــتــبــ�ــصـــــروا  2ـ 
الهنا ـــذا  هــــ فـــي  ــتــركــون  مــ�ــص فــالــخــلــق 

من عند  القتيلة  ابــن  مــخــازي  ثبتت  3ـ 
والخنا ــة  ـــ الــخــيــان فـــــــي  لـــديـــه  وجــــــدت 

وقولها ــع  الــرفــيـــ الــ�ــصــتـــــر  ــادة  بــ�ــصــهـــ 4ـ 
الدنا ــان  لــ�ــصــلــطـــ وا�ـــصـــطـــــــة  غـــيـــر  مــــن 

ثابٍت ـــا�ـــٍص  اأ�ـــصــــ بـــــــال  الـــبـــنـــاء  وبـــنـــــــى  5ـ 
ـــاد الـــنـــكـــيـــح ومـــــا بنى ـــا �ـــصــــ فـــانـــهـــار مــــ

ــاأخــذ ما ـــ ب الــ�ــصـــــريــف  6ـ وتـــقـــّدم االأمـــــر 
الـــبـــالد ومــــا اقتنى الــلــعــيــن مـــــن  نــهــب 

الهدى �صم�ص  يــا  االأمـــــراء  �صيـد  يــا  7ـ 
الفنا رحـــــب  يــــا  الـــعـــزمـــات  مـــا�ـــصـــي  يــــا 

ثابٌت ــــاأ�ــــٌص  وجـــــ ــــزٌم  عـــــ ـــه  لــــ مــــن  يــــا  8ـ 
والقنا الــــ�ــــصــــوارم  حـــمـــل  عـــــــن  يــغــنــيــه 

وما وادفــــنــــه  الــعــلـــــق  بـــذبـــــــح  عـــّجـــل  9ـ 
يدفنا اأن  ـــه  مـــثـــلــــ عــــلـــــــــٍق  حـــــــــــّق  مـــــن 

ما وكــــل  ـــرّق  ــــ ت وال  عــلــيــه  واغـــلـــظ  10ـ 
ــــداه ومـــــــا جنى يــلــقــى بـــمـــا كــ�ــصــبــت يـــــ

ويتيمـة مـــدقـــــــع  يـــتـــيـــــــم  فـــلـــكـــــــم  11ـ 
ال�صنى فـــر�ـــص  عــلــى  مـــاتـــا  جـــــوره  مـــن 

اأيــــامــــه فـــــــي  ظــــــّل  غـــنـــــــيٌّ  ولـــكـــــــم  12ـ 
الغنـى ــد  بــعـــ مــــن  لــلــنــا�ــص  مـــ�ـــصـــتـــرفـــداً 

فعـاله الــقــطــيــم  الــعــلـــــق  اأنـــكـــر  اإن  13ـ 

ـــا  ــــ ــــــاأّول الـــقـــتـــلـــــــى اأن ــن فـــــــ ـــ ــلــمــي بــالــمــ�ــص

التخريج : 	•
ف�ات ال�فيات /): ))).

]اخلفيف[  )10(
اللـ..... اأيــــده  الق�صـاة  لقا�صي  قــل  1ـ 

ــــاّل ظـــــ لـــــــــلــــجــــمـــــــــاعـــــــــة  زال  وال  ـــــــــه 

حو�صيـ... بــالــعــدالـــــة  تــ�ــصــّدقـــــت  قـــد  2ـ 

عدال يــقــ�ــص  اإن  االأغــــرا�ــــص  بـــقـــول  ـــت  ـ

ال�صيـ.. ذاك  ف�صق  على  اأجمعوا  ولئن  3ـ 

ـــــّل عقال قــــــ ــــــذي  الـــــــ والــــبـــــــــائـــــــــ�ــــص  ــــــخ  ـ

فيه ـــدل  الـــعــــ طــــرائــــق  عــــن  عــــدلــــوا  4ـ 

نقـال واالإفـــــــــــــــــك  ـــــزور  ـــــالــــــ ب ورمـــــــــــــــوه 

ـــخـــيــــ.... والــــ الـــديـــن  ــة  ـــ بــقــّل نـــبـــــــزوه  5ـ 

وجهال ـــمـــاً  ظـــل ـــالة  ــــ الـــ�ـــص وتـــــــــــرك  ــــــر 

الــحــكــم يجزي مــجــالــ�ــص  فـــي  6ـ وجــهــه 

وف�صـال ـــاً  وكـــيـــ�ـــصــــ بـــ�ـــصـــــــراً  راآه  مـــــن 

فبالحـ..... بـالّطيل�صان  تــحــّلــى  اإن  7ـ 

ـــى ــــ ـــّل ـــــــــــّق جـــــــــــديـــــــــــر بـــــــمـــــــثـــلـــــــه يـــتـــحــــ

بمحـال �ـــــصـــــاهـــــداً  كـــــــان  مـــــــــن  كـــــل  8ـ 

تـــــــــوّلـــــــــى تـــــــــــوّلـــــــــــى  ــــا  لــــمـــــ بـــــــــــــــزور  اأو 

اجــــتــــمــــاع لـــــكـــــّل  يــــــــزل  لــــــم  ــــــذا  وكـــــــ 9ـ 

ـــن بـــــــالـــتـــجـــمـــــــع اأهـــــــــــال  ــــ ـــي ـــل ــــن خــــ بــــيـــــ

: التخريج  	•
ف�ات ال�فيات / ): ))).
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�سيف 
الدين 

ال�سامّري
حياته وما 
تبقى من 

�سعره

الهوام�ص

ينظرعلى �سبيل المثال:ال�سعر العراقي في القرن ال�ساد�ض   .(
الهجري : ))-)), في اأدب الع�س�ر المتاأخرة :)).

الآداب  في  الفخري  )0)؛   :( التاريخ:  في  الكامل  ينظر:   .(
ال�سلطانية: ))).

الإ�سالم,  تاريخ  بعدها؛  وما   (00 الدول:  مخت�سر  ينظر:   .(
ح�سن ابراهيم : ): ))) وما بعدها.

مخت�سر  بعدها؛  وما   (((  :(( والنهاية:  البداية  ينظر:   .(
تناولت  التي  التاريخية  الكتب  من  وغيرها  )))؛  ال��دول: 

هذه المرحلة.
ينظر: المنهل ال�سافي :): )0).  .(

)))؛  ال�فيات:):  ف�ات  ))؛   :(  : بال�فيات  ال�افي  ينظر:   .(
واأع�ان الن�سر:): ))؛ المنهل ال�سافي:):  اأعيان الع�سر 

)0)؛ تاريخ الإ�سالم للذهبي: ): )0) ؛ الأعالم: ))):).
ينظر: المنهل ال�سافي: ): )0).  .(

)))؛  ال�فيات:):  ف�ات  ))؛  بال�فيات:):  ال�افي  ينظر:   .(
تاريخ  )0)؛  ال�سافي:):  المنهل  ))؛   :(  : الع�سر  اأعيان 

الإ�سالم للذهبي :): )0)؛ الإعالم :): ))).
)))؛   :(: راأى(  َم��ن  �سرَّ   ( م��ادة  البلدان  معجم  ينظر:   .(

�سامراء في اأدب القرن الثالث الهجري : )).
ينظر : ال�افي بال�فيات :): )) ؛ ف�ات ال�فيات :): )))؛   .(0
تاريخ  )0)؛   :(: ال�سافي  المنهل  ))؛   :( الع�سر:  اأعيان 

الإ�سالم :): )0).
تاريخ الإ�سالم :): )0).  .((

الخ�سر,  بن  الح�سن  اأب��ي  بن  خلف  بن  الم�ؤمن  عبد  ه�   .((
والحفاظ  الإ���س��الم  اأئ��م��ة  اأح��د  الحافظ,  الإم���ام  ال�سيخ 
المنهل   : ينظر  ))0)ه���(.  ت�في  ))))ه���(,  ولد  الثقات 

ال�سافي :): ))).
ينظر : تاريخ الإ�سالم للذهبي: ): )0).  .((

ينظر : القا�سي الفا�سل �ساعرًا : )).  .((
تاريخ  ))؛  الع�سر:):  اأعيان  ))؛   :(: بال�فيات  ال�افي   .((

الإ�سالم : )0):).
ينظر:الأعالم: ): ))).   .((

اأعيان الع�سر :): )).  .((
ال�افي بال�فيات:): ))؛ ف�ات ال�فيات : ): ))).  .((

م. ن : ): )), ): ))).  .((

م. ن : ): )), ): ))).  .(0
 :((  : والنهاية  البداية  )0)؛  ال�سافي:):  المنهل   : ينظر   .((

.(((
ف�ات ال�فيات :): ))).  .((

بن �سالح  غازي  الظاهر  بن  بن محمد  ي��سف  الملك  ه�   .((
الدين, اآخر مل�ك بني اأي�ب ولد �سنة ))))ه� – ت)))ه�( 
 :(  : الأع���الم  ينظر:  ))))ه�����(.  �سنة  حلب  ُملك  ت�لى 

.(((-((0
ينظر : ال�افي بال�فيات : ): ))؛ ف�ات ال�فيات:): )))؛   .((

تاريخ الإ�سالم:): )0).
ال�افي بال�فيات : ): )).  .((
ف�ات ال�فيات : ): ))).  .((

ا�ست�زر  حنا,  بن  الدين  بهاء  الملقب  �سليم  بن  علي  ه�   .((
للملك الظاهر. ينظر : ف�ات ال�فيات : ): )))-))).

ف�ات ال�فيات :): ))).  .((
بن  عمر  المظفر  ب��ن  محمد  ب��ن  محم�د  ب��ن  محمد  ه���   .((
ينظر:  حماة.  ملك  ت)))ه(,   – ))))ه  ولد  �ساهن�ساه, 

الأعالم : )/)0).
الأرب:  نهاية   : ينظر  ))/)))-)))؛   : والنهاية  البداية   .(0

.((0 :((
ينظر : اأعيان الع�سر :): )).  .((

ف�ات ال�فيات : ): ))),لم اعثر على ترجمة ل�جيه الدين   .((
ابن �س�يد.

ف�ات ال�فيات :): )))؛ ال�افي بال�فيات : ): ))؛ المنهل   .((
ال�سافي : ): )0)؛ تاريخ الإ�سالم : ): )0).

البداية والنهاية : )) :))).  .((
ينظر : ف�ات ال�فيات :): )))؛ ال�افي بال�فيات :): ))؛   .((

المنهل ال�سافي: ): )0)� )0)؛ تاريخ الإ�سالم :): )0).
ف�ات ال�فيات :): ))).  .((

ال�افي بال�فيات :): )).  .((
ينظر: تاريخ الإ�سالم :): )0).  .((

المنهل ال�سافي : ): )0) ؛ ينظر : البداية والنهاية : )):   .((
.(((

م. ن :): )0).  .(0
ف�ات ال�فيات : ): ))).  .((

م. ن : ): ))).  .((
ال�افي بال�فيات : ): ))؛ اأعيان الع�سر : ): )).  .((
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ف�ات ال�فيات : ): ))).  .((
م. ن : ): ))).  .((
م. ن : ): ))).  .((

م. ن : ): )))-))).  .((
تنظر الأبيات في : ال�افي بال�فيات: ): ))؛ اأعيان الع�سر:   .((

): ))- ))؛ ف�ات ال�فيات : ): ))).
ف�ات ال�فيات : ): )))-))).  .((

ينظر : المثل ال�سائر : ))) وما بعدها   .(0
العمدة : ): ))).  .((

ينظر : ال�سعر العراقي في القرن ال�ساد�ض الهجري: ))).  .((
وما   (((  : البالغة  عل�م  في  المف�سل  المعجم   : ينظر   .((

بعدها.
ف�ات ال�فيات : ): ))).  .((

ينظر : المعجم المف�سل : ))).  .((
ف�ات ال�فيات : ): ))).  .((

م. ن : ): ))).  .((
ينظر : المعجم المف�سل : ))).  .((

ف�ات ال�فيات : ): ))).  .((
م. ن : ): ))).  .(0

ينظر : القا�سي الفا�سل �ساعرًا : ))).  .((
ال�افي بال�فيات : ): ))).  .((

م. ن : ): ))).  .((

الم�صــادر والمراجع

للماليين,  العلم  دار  مط:  الزركلي,  الدين  خير  الأع��الم,   �(
ط)), )00).

الفكر,  دار  ال�سفدي,مط:  الن�سر,  واأع�ان  الع�سر  اأعيان   �(
دم�سق, )))). 

)� البداية والنهاية, ابن كثير, مط: دار الكتب العلمية, بيروت, 
.(00(

)� تاريخ الإ�سالم, ح�سن اإبراهيم  ح�سن, مط: ال�سنة المحمدية, 
مكتبة النه�سة الم�سرية, القاهرة, ط), )))).

عطا,  القادر  عبد  م�سطفى  تح:  للذهبي,  الإ�سالم,   تاريخ   �(
مط: دار الكتب العلمية, بيروت, )00).

)� تاريخ مخت�سر الدول, لبن العبري, ت�سحيح وفهر�سه: الأب 
بيروت,  الرائد,  دار  مط:  الي�س�عي,  �سالحاني  اأنط�ان 

.((((
)� �سامراء في اأدب القرن الثالث الهجري, د. ي�ن�ض ال�سامرائي, 

مط: الإر�ساد, بغداد � )))).
مزهر  د.  الهجري,  ال�ساد�ض  القرن  في  العراقي  ال�سعر   �(
 � ب��غ��داد  الثقافة,  وزارة  الر�سيد,  دار  ال�����س���دان��ي,م��ط: 

.(((0
)� العمدة في اآداب ال�سعر ونقده, ابن ر�سيق القيرواني, �سبط: 
محمد عبد القادر عطا, مط: دار الكتب العلمية, بيروت, 

ط), )00).
دار  الطقطقي,مط:  لبن  ال�سلطانية,  الآداب  في  الفخري   �(0

�سادر, بيروت, )))).
اإح�سان عبا�ض,  د.  الكتبي, تح:  �ساكر  ابن  ال�فيات,  ))� ف�ات 

مط: دار �سادر 
المتاأخرة, د. ناظم ر�سيد, مط: جامعة  الع�س�ر  اأدب  ))� في 

الم��سل, )))).
))� القا�سي الفا�سل �ساعرًا, كمال عبد الفتاح ح�سن, ر�سالة 
باإ�سراف د. ي�ن�ض  ماج�ستير, جامعة بغداد, كلية الآداب, 

ال�سامرائي, )))).
))� الكامل في التاريخ,ابن الأثير الجزري,مط: دار �سادر ودار 

بيروت للطباعة والن�سر, لبنان, )))).
))� المثل ال�سائر, ابن الأثير, �سبط : كامل محمد ع�ي�سه,مط: 

دار الكتب العلمية, بيروت, )))).
ط)�  �سادر,  دار  مط:  الحم�ي,  ياق�ت  البلدان,  معجم    �((

.(00(
))� المعجم المف�سل في عل�م البالغة, اإعداد : احمد �سم�ض 

الدين, مطك دار الكتب العلمية, بيروت, )00).
جبر  فاخر  تح:  الدماميني,  الدين  بدر  ال�سافي,  المنهل   �(0

مطر, مط: دار الكتب العلمية, بيروت, ط), )00). 
))� نهاية الأرب في فن�ن الأدب, الن�يري, �سبط و�سرح: مفيد 

قميحه, مط: دار الكتب العلمية, بيروت, )00).
العلمية,  الكتب  دار  ال�سفدي,مط:  بال�فيات,  ال���اف��ي   �((

بيروت, ط)� 0)0).
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 رباط �ساكر: م�ؤ�س�سة دينية عتيقة
في المغرب الأق�سى

الدكتور/ اأحمد الوارث
كلية الآداب والعل�م الإن�سانية

الجديدة – المغرب

]اأجوز[,  قوز  ومر�صى  اأغمات  بين  الطريق  على  تان�صيفت,  وادي  على   ...« �صاكر  رباط  يقع 
بالمكان المدعو ]قديماً[ �صف�صاوة, بينه وبين نفي�ص ثالثون ميال ً«)1(, هكذا حدد البكري موقعه. 
ومحله اليوم قرية ت�صمى �صيدي �صيكر)2(, على ال�صفة اليمنى – ال�صمالية لوادي تان�صيفت في 
ملتقى هذا النهر باأحد روافده الم�صمى واد الجّمال, ويعرف في اال�صتعمال الدارج با�صم: زاوية 
اأوالد �صيدي �صيكر. وكانت هذه الناحية معدودة من دكالة الكبرى)3(, وهي مح�صوبة اليوم على 

منطقة اأحمر بحوز اآ�صفي)4(.
ويمكن النظر اإلى تاريخ رباط �صاكر من عدة جوانب, منها جانبان, االأول اأنه رباط رجراجي, 
اأن  اأنه من الرباطات الدكالية القديمة جدا في بالد المغرب االأق�صى)5(, علماً  والجانب الثاني 
ُون المجاَل القبلي لدكالة الكبرى, اإن لم نقل اإنها  رجراجة ُتَعدُّ واحدة من القبائل ال�صت التي ُتكِّ

اأ�صهر قبائلها)6(.
1. رباط �ساكر في التاريخ

اإلى الت�حيد,  باأ�سبقيتها  ترتبط �سهرة رجراجة 
ثانيًا.  الإ�سالم  با�سم  ثم  اأوًل,  الم�سيحية,  با�سم 
بظه�ر  تق�ل  متميزة  رواية  ال�سدد  هذا  في  وتذكر 
رجال �سبعة يقال عنهم اإنهم �سمع�ا بالبعثة النب�ية, 
ف�فدوا على النبي محمد �, وتكلم�ا معه, و�ساروا 
في عداد اأ�سحابه. ولذلك يعرف�ن برجال رجراجة 
على  ذائعة  �سائعة  اإليهم  ال�سحبة  ون�سبة  ال�سبعة, 
رجراجة,  بالد  اأه��ل  عند  خ�س��سًا  النا�ض  األ�سنة 

وعم�مًا عند غيرهم))(.

وت�ؤكد رواية المنت�سرين لل�سحبة على اأن محمدًا 
� اأر�سل معهم كتابًا لأهل المغرب, فاجتمع�ا على 
قراءته ببلدهم قرب جبل الحديد. وذكر بع�سهم اأن 
الحديد,  جبل  �ساحب  الرجراجي,  و�سمين  �سيدي 
يدع�هم  المغرب  اأه��ل  اإل��ى  الكتاب  حمل  ال��ذي  ه� 
الر�س�ل  فعله  لما  مماثل  الأم��ر  وك��اأن  لالإ�سالم))(, 
العربي  الخليج  في  المجاورة  الأق����ام  مع  الكريم 

وبالد فار�ض وبيزنطة والحب�سة وم�سر))(.
نقله  ما  المقام  هذا  في  ت�سجيله  ي�ستحق  ومما 
كتب   « ون�سه:  ال�سابقين,  ع��ن  الحليم  عبد  اب��ن 
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اأخبار  فيها  ف�سا  التي  القبائل  اإل��ى   � اهلل  ر�س�ل 
ول  تعالى.  اهلل  دين  اإلى  يدع�هم   ,� اهلل  ر�س�ل 
المغرب  اأه��ل  اإل��ى  كتب  اهلل  ر�س�ل  يك�ن  اأن  يبعد 
على   � اهلل  ر�س�ل  لأن  الم�فقين,  بع�ض  فيبلغه 
غاية التبليغ لر�سالة ربه ون�سحًا لأمته. ويمكن اأي�سًا 
ي�سمع�ن  ال�سعداء  من  جملة  المغرب  في  يك�ن  اأن 
من  غيرهم  اإليه  �سار  كما  اإل��ي��ه,  في�سيرون  خبره 
�سائر اأقطار الأر�ض... قال اأب� عبيد اهلل ]البكري[ 
�سمعنا عن جملة كثيرة من اأخيار النا�ض وغيرهم اأن 
كتاب النبي �, و�سل اإلى اأهل المغرب, فاجتمع�ا 
الم��سع  وه�  رجراجة,  ببالد  �ساكر  بم��سع  عليه 
وادي  على  رم�سان  �سهر  اأخ��ر  ف��ي  فيه  المجتمع 
تان�سيفت, فلما قراأوا ذلك الكتاب, اأراد كل واحد اأن 
يحمله اإلى بلده, فت�ساحن�ا في ذلك, وتنازع�ا حتى 
ويجتمع�ن في  الم��سع,  يدفن�ه في ذلك  اأن  اتفق�ا 
ذلك الم��سع في ذلك ال�قت في كل عام, فيرغب�ن 

اإلى اهلل تعالى في ق�ساء ح�ائجهم«)0)(.
وبناء على هذه الرواية يك�ن اأ�سا�ض رباط �ساكر 
قديم في المغرب قدم ظه�ر الإ�سالم في الجزيرة 
العربية في حياة الر�س�ل �. وقد نقل م�ؤلف �سل�سلة 
بن  الكبير  عبد  للمفتي  ج�اب  عن  المنق�د  الذهب 
لما  حريرة,  بابن  المعروف  ال�ساوي,  الكريم  عبد 
يْعلى  وه�  ال�سبعة,  رجراجة  رج��ال  اأح��د  عن  تكلم 
اإليه  المن�س�ب  �سيكر  �سيدي  اأب�  اإنه  قال  واطل,  بن 
علق  وق��د  ن��ف�����س��ه)))(.  ب��ال��رب��اط  ومدفنه  ال��رب��اط, 
ا�ستهار  في  غرابة  ول   « بق�له:  ذلك  على  اأحدهم 
]يْعلى بن واطل[, فيه  الرباط ب�ساكر مع دفن اأبيه, 
المق�ل ب�سحبته؛ لأنه اأحد رجال رجراجة ال�سبعة, 
فال�سهرة كالماء تف�ر من هنا وتف�ر من هناك«)))(. 
بين رجراجة  ال�سلة  تاأكيد  �ساأن  قائال في  واأ�ساف 
التي جمع فيها  البقعة  »... كان  باأنه:  ورباط �ساكر 
�سيدي وا�سمين ق�مه لأداء الر�سالة الإ�سالمية التي 

منظ�را  البقعة  هذه  فكانت  النبي �,  من  تحملها 
اإليها بعين التعظيم... ] منذ ذلك الزمن[« )))(.

واأب����رز م��ن اه��ت��م ب��ه��ذا ال��م������س��ع, ب��ع��د رجال 
رجراجة ال�سبعة, ه� عقبة بن نافع العربي الفهري, 
الفاتح العربي ال�سهير. وفي هذا ال�ساأن نعيد قراءة 
الن�ض اأعاله, لكن هذه المرة كامال, وه�: »... كان 
]الم�قع ه�[ البقعة التي جمع فيها �سيدي وا�سمين 
ق�مه لأداء الر�سالة الإ�سالمية التي تحملها من النبي 
�, فكانت هذه البقعة منظ�را اإليها بعين التعظيم, 
فلذلك اختارها عقبة لتاأ�سي�ض م�سجده, وت�لى اأمره 
الذي  الرجراجي  واطل[  ]بن  يعال  بن  �ساكر  ال�سيد 
كان منخرطا في �سلك اأ�سحاب عقبة, ولذلك �سهر 

هذا الم�سجد به, فيقال له الآن �سيدي �سيكر«)))(.
يعني هذا اأن �ساكر ه� ابن يعال بن واطل, اأحد 
من  نف�سه  ال�قت  في  وه�  ال�سبعة,  رجراجة  رجال 
اأ�سحاب عقبة بن نافع الفهري. والتاريخ يقبل بهذا. 
اإلى ذلك, ت�سيف الرواية باأن عقبة بن نافع الفهري 
الخليفة  قبل  من  فاتحًا  المغرب  بالد  اإلى  قدم  لما 
الأم�ي يزيد بن معاوية بن اأبي �سفيان«... و�سل اإلى 
يعبدون  م�حدين  م�سلمين  ف�جدهم  رجراجة  بالد 
الإ�سالمي)))(.   « الدين  في  مجتهدين  تعالى  اهلل 
اإ�سالمية  دينية  م�ؤ�س�سة  �ساكر  رباط  يك�ن  وبذلك 
رثنان  رب��اط  م��ن  اأق���دم  ب��ل  المنطقة,  ف��ي  قديمة 

المن�س�ب اإلى عقبة بن نافع الفهري اأي�سا)))(.
الأخ��ب��ار. وهكذا  الأخ��ب��اري���ن على ه��ذه  وي���ؤك��د 
المغرب  فتح  لما  عقبة  اأن  البكري  عبيد  اأب�  �سرح 
يعلم�ن  العلم  اأهل  من  جماعة  به  ترك  ))ه�,  �سنة 

القراآن و�سرائع الدين, منهم �ساكر)))(.
المت�فى  ال���ت���ادل���ي  ال����زي����ات  اب�����ن  واأ������س�����ار 
ين�سب  الذي  �ساكرًا,  اأن  اإلى  ع��ام)))ه���/))))م, 
العربي  القائد  اأ�سحاب  من  كان  الرباط,  اإليه هذا 
ال�سهير عقبة بن نافع الفهري, واأنه مات هناك)))(. 
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القرن  ف��ي  ع��ا���ض  ال���ذي  الحليم,  عبد  اب��ن  وج��م��ع 
كان  �ساكرا  اأن  وذكر  ال�سابقين,  اأق���ال  )ه���/))م, 
من اأ�سحاب عقبة, واأنه تركه هنالك لتفقيه النا�ض 
في اأم�ر الدين, واأن المكان الذي ُبني فيه الرباط ه� 
الذي كان ُيَعلِّم النا�ض فيه)))(. ولم ين�ض ابن عذاري 
عن  حديثه  �سياق  في  نف�سه  الم��سع  اإلى  ي�سير  اأن 
قف�ل عقبة من فت�حاته في المغرب الأق�سى, وكتب 
الأو�سط,  المغرب  اإل��ى  قافال  عقبة  رجع  يلي:«  ما 
اإلى  ثم  تارنا,  اإلى  ثم  يط�ف,  اإيغيران  على  و�سلك 
ف�سمّي  �ساكرًا,  �ساحبه  به  وت��رك  �ساكر,  م��سع 
فيها  ف�جد  دكالة,  بالد  اإلى  منه  رحل  ثم  با�سمه, 
فقاتلهم,  فامتنع�ا,  الإ�سالم,  اإل��ى  فدعاهم  ق�ما 
الم��سع  ذل��ك  ف�سمي  اأ�سحابه,  من  جملة  فقتل�ا 

مقبرة ال�سهداء اإلى الآن«)0)(.
ن�سيطا  ظل  المكان  هذا  اإن  الق�ل:  يمكن  فهل   
واأ�سحابه  عقبة  واأن  الأوائ���ل,  رجراجة  عهد  منذ 

اأحي�ه با�سم رجراجة. ليبعد ذلك؟
كما ليبعد اأن يك�ن الرباط قد تعر�ض لالإهمال, 
القرن  ح���ال��ي  ظ��ه��ر  اأن  اإل���ى  ل��ل��ت��خ��ري��ب,  ورب��م��ا 
)ه�/0)م, من اأحياه من جديد. ففي هذه المرحلة 
ظهر رباط �ساكر في الم�سادر مقرونًا با�سم جديد 
ه�: يعلى بن ّم�سلين )بميم �ساكنة عليها �سد و�ساد 
تنطق زايا مفخمة �ساكنة(, حيث يذكر اإن يعلى بن 
م�سلين, وه� رجراجي اأي�سًا, ه� الذي بنى الرباط 
وتم�سكا  لذكراه  تخليدا  �ساكر)))(,  اإل��ى  المن�س�ب 
بمذهبه)))(, »واأن َطْبَله ه� الباقي هناك اإلى الآن«, 

ح�سب ق�ل الي��سي)))(.
ويذكر عن يعلى بن م�سلين الرجراجي اأنه كان 
بط القدامى الذين زاروا مدينة  واحدًا من اأهل الرُّ
القيروان, وتحلق�ا بين يدي اأبي محمد ابن اأبي زيد 
القيرواني, مثله في ذلك مثل وجاج بن زل� اللمطي, 
�ساحب رباط اأكل�, و�سيخ اأمير المرابطين عبد اهلل 

م�سلين  اب��ن  اعتناء  ذل��ك  ويف�سر  يا�سين)))(.  بن 
باإنتاج �سيخه ابن اأبي زيد القيرواني. و�ساهد ذلك 
الأعظم  بالم�سجد  العلمية  الخزانة  في  كتاب  وج�د 
بن  يعلى  اإل��ى:  من�س�ب  الأح��ك��ام,  �سنف  من  بتازة 
في  الف�س�ل  كتاب  من  اخت�سار  عن�انه:  م�سلين, 
اأج�بة فقهاء القرويين في م�سائل اأهل الجبال الذين 
ل وازع لهم ول �سلطان لبن اأبي زيد القيرواني)))(. 
م�سلين  ب��ن  يعلى  اأن  ال��درا���س��ات  بع�ض  وت�سيف 
ال�سائد  المعماري  الفن  من  القيروان  في  ا�ستفاد 
هناك, وج�سد التاأثير المعماري القيرواني في رباط 

�ساكر)))(.
وي�سار اأي�سًا اإلى يعلى بن م�سلين الرجراجي باأنه 
�ساحب الدار الم�سماة » دار يعلى » اأو » رباط يعلى 
المحلية  الرواية  وتذكر  اأك���ز.  رباط  من  بالقرب   «
وه�  اأك���ز,  لرباط  معا�سرًا  كان  يعلى  دار  م�قع  اأن 
م�قع  �سرق  واح��د  كيل�متر  ح�الي  بعد  على  ي�جد 
م�سب وادي تان�سيفت)))(. وقد وقف باحث معا�سر 
على م�قع هذه الدار, واأ�سار, في �سياق حديثه عن 
�سخ�سية يعلى بن م�سلين الرجراجي, فقال: »ولعل 
اإليه دار يعلى.  المذك�ر هذا, ه� الذي تن�سب  يعلى 
وخرائبها الكثيرة ل تزال في تل م�سرف على م�سب 

وادي تان�سيفت جن�ب اأ�سفي«)))(.
على  الإ�سالمية  بالآثار  الم�ستغلين  بع�ض  ووقف 
خ�سائ�سها  اإب��راز  وح��اول   ,« ال��دار   « هذه  خرائب 
الأم��ر:  ك��ان  اإذا  م��ا  ح���ل  ت�ساءل  ث��م  المعمارية, 

�ز؟« »يتعلق... بالم�قع الحقيقي لرباط اأَكََ
الرجراجي  م�سلين  بن  يعلى  ا�سم  اأن  المهم 
بحيث  �ساكر,  رباط  بناء  اإع��ادة  حكاية  في  حا�سر 
في  الرباط  �سيخ  ه�  ت��ردد  دون  نعتبره,  اأن  يمكن 
لكنهم  م�ساهير,  اأحفاد  ل�ساكر  واأن  �سيما  زمانه, 
رح��ل���ا عنه  وكاأنهم  ج��ده��م,  رب��اط  خ��ارج  ظ��ه��روا 
بن  يعلى  قبل  م��ن  بنائه  اإع���ادة  قبل  ت��خ��رب,  لما 
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اأبي زرج  بن  اأب� محمد خمي�ض  واأ�سهرهم  م�سلين. 
الرجراجي الأ�س�د)))(, الذي ي�سمى اأي�سًا اأب�محمد 
في  النا�ض  بين  ُيْعرف  و  رزق)0)(.  اأب��ي  بن  خمي�ض 
ه�  و�سريحه  م��رزوق,  بن  محمد  ب�سيدي  المنطقة 
الحد بين ال�سياظمة واأحمر)))(, وه� من اأهل القرن 
�سيدي   ...« ذريته  ومن  الهجري))م)))(.  ال�ساد�ض 
�سريحه,  حيث  مزو�سة,  في  ذريته  ال��ذي  ح�سين 
ال�سريح  �ساحب  ح�سين  ب��ن  ح��مُّ  �سيدي  وول���ده 
�سعيد  �سيدي  واأخ�ه  المدارعة...  ببالد  بتامرزوت 
ابن ح�سين بتغ�لة... و�سيدي محمد بن ح�سين قرب 

امزيالت«)))(.
من  يفهم  كما  بالذات,  �ساكر,  رب��اط  غدا  وقد 
الأخبار ال�اردة في الت�س�ف لبن الزيات, من اأ�سهر 
كان  الم�سجد  واأن  زمانه)))(,  في  البالد  في  بط  الرُّ
من �سمن مرافقه الهامة)))(, كما يفهم من الأخبار 
والم�سجد,  الرباط  ح�الي  تك�نت  قرية  اأن  نف�سها 

منذ ذلك التاريخ. 
2- رباط �ساكر واالأدوار:

اإذا كانت حكاية بناء رباط �ساكر في �سكله الأول 
ت�ستح�سر م�ساألة ن�سر الإ�سالم في المنطقة على يد 
ابنه  ثم  واط��ل,  بن  يعلى  ومنهم  ال�سبعة,  رجراجة 
حكاية  فاإن  نافع,  بن  عقبة  �ساحب  يعلى  بن  �ساكر 
اإحياء رباط �ساكر على يد يعلى بن م�سلين مرتبطة 
اإزاء الفرق التي تعتبر  بالدفاع عن الإ�سالم ال�سني 
لل�سنة في مذهبها, والمق�س�د هنا بالذات  مفارقة 
وت��سعت  تام�سنا  من  انطلقت  التي  برغ�اطة  اإمارة 
الكان�ني:  الفقيه  قال  لها.  المجاورة  الأقاليم  في 
»اإن رجراجة كان�ا من العنا�سر التي ُيْنَظُر باهتمام 
عنه,  وال���دف���اع  الإ����س���الم  ن�سرهم  اإل���ى  وت��ق��دي�����ض 
بتام�سنا.  المتنبئين  بعد ظه�ر برغ�اطة  وبالأخ�ض 
رجراجة  فيها  ا�ستمات  حروب  بينهم  كانت  ]وق��د[ 

على الإ�سالم وباع�ا اأنف�سهم من اهلل«)))(.

على  الحرب  �ساأن  في  ال����اردة  الأخ��ب��ار  وتفيد 
ب�سكل  الربط  اأه��ل  �سغلت  ق�سيتهم  اأن  برغ�اطة, 
كبير وم�ستمر. وت�سكلت جراء ذلك رباطات عديدة, 
برغ�اطة,  م���ط��ن  تام�سنا,  م��ن  ق��ري��ب  بع�سها 
اإلى محا�سرة المذهب  وبع�سها بعيد, وكلها تهدف 

البرغ�اطي اأو قل الديانة الب�رغ�اطية.
وتعتبر اأغمات وريكة من المراكز الرئي�سة في هذه 
الحرب. وكان روادها تالمذة �سيخ المالكية في بالد 
المغرب, اأبي محمد بن اأبي زيد القيرواني, ومنهم 
�سالح  علي  اأب�  قال  تقّدم.  كما  م�سلين,  بن  يعلى 
ابن اأبي �سالح عبد الحليم في حديثه عن الم�ساجد 
في المنطقة:«... ثم يلي ذلك الم�ساجد التي بناها 
لأنهم  زيدالقيرواني[  اأبي  ]ابن  محمد  اأبي  تالمذة 
جعلهم اهلل �سببا لإطفاء فتنة برغ�اطة الذين قام�ا 
في  قيامهم  اأول  لأن  �سنة,  ثالثمائة  نح�  بالمغرب 
من  قريب  اإل��ى  الهجرة  من  ومائة  خم�سين  ح��دود 
اأخذوا  محمد  اأب��ي  تالمذة  و�سل  فلما  اأربعمائة. 
اإلى  اأ���س��اروا  لأنهم  وذل��ك  برغ�اطة,  كفار  يقتل�ن 
اإن كانت لكم بهم  اأبي محمد في ذلك, فقال لهم: 
اأيكم  قال:  ثم  منكم,  وقدم�ا  فجاهدوهم,  مقدرة 
اأكثركم قبيلة؟ فقال�ا: داود ا بن اإيمُلل ال�سنهاجي, 
ثم يليه يحيى بن ويدفا ال�سادي من بالد ه�سك�رة, 
تالمذته  فكانت  الرجراجي.  م�سلين  بن  يعلى  ثم 
بن  ت�نارت  مع  المذك�رين  الثالثة  الم�سامدة  من 
المرامري,  يرزيَكن  بن  وال�لي  الرجراجي,  تيدا 
تاليل  اأب��ي  بن  اهلل  وعبد  اللمطي,  زل���  بن  ووج��اج 
بن  ومحمد  ال�س�دي  علي  بن  ويزركن  ال�س�دي, 
اأهل  من  واآخرين,  الرجراجي,  الهزميري  طاوو�ض 
اأغمات, وغيرهم ممن لم تعرف اأ�سماوؤهم. فقدم�ا 
حرب  ]في  قتل  حتى  ]ال�سنهاجي[  يمل�ل  بن  داود 
حتى  اله�سك�ري[   [ ويدفا  بن  يحيى  ثم  برغ�اطة[, 
قتل, ثم ابنه حتى مات, فقدم�ا يعلى بن م�سلين, 
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رباط 
�ساكر:

موؤ�س�سة 
دينية 

عتيقة في 
المغرب 
االأق�سى

وه� الذي بنى م�سجد �ساكر...« )))(.
اأبي محمد  اأن تالمذة  الباحثين  وافتر�ض بع�ض 
اأغمات,  بمنطقة  اجتمع�ا  القيرواني  زيد  اأبي  ابن 
فت�زع�ا  والحربية,  العلمية  الجه�د  بتن�سيق  وقام�ا 
على رباطات المنطقة لن�سر المذهب ال�سني ممثال 
اأ�سهرهم,  ن�سيب  من  فكان  المالكي,  المذهب  في 
برباط  ال���س��ت��ق��رار  اللمطي,  زل���  ب��ن  وج���اج  وه��� 
نفي�ض, قبل اأن يرحل اإلى اأكل� غرب مدينة تزنيت, 
اإلى رباط  بينما انتقل يعلى بن م�سلين الرجراجي 

�ساكر)))(.
وكان ابن الزيات قد ذكر يعلى بن م�سلين هذا, 
وكان  �ساكر,  رباط  بنى   « الذي  ه�  اأنه  اإلى  واأ�سار 
يقاتل كفار برغ�اطة«)))(. واأ�ساف الح�سن الي��سي 

اأنه » غزاهم مرات«)0)(.
و�ساركت ربط اأخرى في هذه الحرب, ولبع�سها 
اأو  ْر,  اإِْيِميَطِ رب��اط  مثل  �ساكر,  برباط  وثيقة  �سلة 
اأب� محمد  اإيميِطر من بلد رجراجة, الذي ظهر به 
حفيد  الأ�س�د)))(,  الرجراجي  زرج  اأبي  بن  خمي�ض 
بالأحرى  اأو  اأك�����ز)))(,  ورب��اط  تقدم.  كما  �ساكر, 
ين�سب  ال��ذي  ال��رج��راج��ي,  م�سلين  ب��ن  يعلى  دار 
رجال  ومن  ت��ق��دم)))(.  كما  �ساكر,  رب��اط  بناء  اإليه 
البرغ�اطيين  الذين حارب�ا  الربط  اأرباب  رجراجة 
الرجراجي  الجليل  عبد  بن  مكدول  �سيدي  اأي�سًا 
الذي ا�ستهر به ميناء ال�س�يرة, باعتباره من كبار 
اأوليائها واأقطابها وعلمائها, وكان مقدم المجاهدين 
ذكر  وقد  المرابطين)))(.  اأي��ام  الناحية,  تلك  في 
بين  من  مكدول  �سيدي  رب��اط  الأندل�سي  البكري 
وه�  اأم��ق��دول,  »مر�سى  بق�له:  المنطقة,  مرا�سي 
مر�سى م�ستى ماأم�ن... تنزل فيه ال�سفن من جميع 
رباطات  واإح��دى  اأغ��م��ات...  �ساحل  وه�  ال��ب��الد... 
اأحمد  مكدول:  �سيدي  اأحفاد  ومن  رج��راج��ة«)))(. 
م�ساهير  من  وك��ان  الم�س�ر,  م�ل  احميدة  المدع� 

التقاييد  البيت الرجراجي. وي�جد في بع�ض  رجال 
الغربية  مدينة  على  الإ���س��الم  �سدر  ف��ي  ن��زل  اأن��ه 
بدكالة فاتحًا في حروب رجراجة مع البرغ�اطيين, 

ولما ت�في دفن بها, و�سريحه �سهير هنالك)))(.
وفي  رج��راج��ة,  رب��اط��ات  اأن  كله  ه��ذا  ويعني 
في  رئي�سة  معاقل  كانت  �ساكر,  رب��اط  مقدمتها 
الحرب على برغ�اطة, منذ قيام الدع�ة البرغ�اطية 
كانت  وريكة  اأغمات  اأن  اأي�سًا  ويعني  تام�سنا.  في 
مثلما  برغ�اطة,  لخ�س�م  الخلفية  القاعدة  بمثابة 
كان رباط �ساكر ثغرا متقدما من الثغ�ر التي قاتلت 

برغ�اطة.
الربط  اأه���ل  انت�سر  ال���دور  ل��ه��ذا  وا���س��ت��م��رارًا 
رام  التي  والمذهبية  ال�سيا�سية  لل�حدة  برجراجة 
بالد  ف��ي  تحقيقها  المرابطين  الم�سلمين  اأم���راء 
المذهب  ت��ب��ن���ا  ال��م��راب��ط��ي��ن  اأن  ع��ل��م��ًا  ال��م��غ��رب, 
المالكي)))(, في عباداتهم وعاداتهم و�سيا�ستهم...

انفكت  م��ا  تقليدية,  خ��الف��ات  م��ن  ح��دث  م��ا  رغ��م 
والتي  التاريخ  عبر  وال�س�فية,  الفقهاء  بين  تحدث 
الم�ساألة  ح�ل  النقا�ض  في  العهد  هذا  في  ر�سحت 
اإحياء  كتاب:  وق�سية  الدولة,  �سيا�سة  في  الجبائية 

عل�م الدين)))(. 
 ويبدو اأن رباطات رجراجة, وفي مقدمتها رباط 
�ساكر, ا�ستفادت كثيرًا من هذا النت�سار المذهبي 
�سارت  رجراجة  بالد  اأن  ذلك  و�ساهد  وال�سيا�سي, 
قبيلة  اأن  هنا  نق�سد  الربط.  لأهل  اأ�سيا�سيًا  مركزًا 
اأي في العهد المرابطي  رجراجة ا�ستهرت عهدئذ, 
�سن�يًا  يعقدونه  الت�س�ف  اأهل  كان  عظيم  باجتماع 
هذا  وفي  رم�سان)))(.  �سهر  خالل  �ساكر  رباط  في 
ال�ساأن ذكر ابن الزيات اأن ثالث الأم�ر التي اأخذها 
على ال�س�فية كثير من النا�ض في زمانه هي �سفرهم 

في كل رم�سان اإلى رباط �ساكر)0)(.
وكان هذا اللقاء مجمعًا لل�سالحين والمت�س�فين 
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اإلى الت�س�ف)))(, من �ستى ن�احي البالد, في الحر 
عن  باإ�سناده  الزيات  ابن  رواه  ومما  القر.  في  كما 
» ح�سر هذا  قالت:  اأنها  الدكالي  بنت ميم�ن  منية 
العام بهذا الرباط األف امراأة من الأولياء«)))(. ومع 
على  يدل  فاإنه  مبالغة,  من  الرقم  يت�سمنه  قد  ما 
الح�س�ر المكثف الذي كان يعرفه الم��سم من ِقَبل 
الرجال والن�ساء على ال�س�اء)))(. وح�سر ابن الزيات 
زيارته  عن  وتحدث  �ساكر,  رب��اط   « »عمارة  نف�سه 
اإلى رباط �ساكر  قائال: » كنت ت�جهت من مراك�ض 
جماعة  مع  و�ستمائة  ثالثة  عام  رم�سان  �سهر  في 
وع�سرين.  �سبع  ليلة  اإلى  بها  فاأقمنا  الف�سالء  من 
فقمنا في الثلث الآخر من الليل واأ�سرينا فرارًا من 
الرجال  من  كثير  جمع  فاتبعنا  بالنهار  الحر  �سدة 

والن�ساء, منهم اأب� بكر الخراز المريد«)))(.
» ومن الثابت عن اأبي محمد �سالح ]الماجري[ 
اأنه كان ل يترك م��سم �سيدي �سيكر اأو �ساكر«)))(. 
علما اأن ال�سيخ الماجري عاد اإلى المغرب عام ح�الي 
)))ه�/))))م.  عام  وت�في  0))ه���/))))م,  عام 
وقد روى اأب� زكريا يحيى بن اأبي يحيى » وكان خادم 
اإليه,  ]اأبي محمد �سالح[ رحمه اهلل ومقربًا  ال�سيخ 
]قال[ خرجت مع ال�سيخ في ال�سفر اإلى م��سم �ساكر 
فركب ال�سيخ رحمه اهلل دابته وكنت ما�سكا بركبته 
البحر  �ساحل  وواجهنا  البلد  من  خرجنا  اإذا  حتى 
ما بين اأ�سفي ووا�سل واإذا به كله خيمة وخباء وقبة 
حتى ل ترى فيه م��سعًا خاليًا على مد الب�سر فلما 
فبقيت  ب�سري,  عن  حجب  وتيقنته,  ذلك  تحققت 
متحيرا من ذلك, ففهم ال�سيخ عني فقال: يا يحيى 
كل  غيرهم  ياأتيه  ل  �ساكر,  م��سم  اأن  النا�ض  اأيظن 
ما راأيته م�سافرون نح� �ساكر, فعلمت حينئذ اأن ما 

راأيت كان من الجن«)))(.
� ال�س�في, كان يختم  وفي هذا الم��سم الديني 
الحا�سرون القراآن الكريم)))(, ويلقي كبار ال�س�فية 

زمن �ساحب  منهم  ا�ستهر  وقد  ال�عظ.  في  درو�سا 
الدغ�غي,  م��سى  بن  َتيلَّجي  محمد  اأب���  الت�س�ف: 
واأب� مهدي وين ال�سالمة, وهما من بالد دكالة)))(. 
برباط  واعظًا   ...« كان  باأنه  منهما  الأول  وع��رف 
�ساكر في وقت ل ي�سعد منبر جامع �ساكر اإّل الآحاد 
»)))(. كما تناف�ض النا�ض خالل الم��سم في ال�سالة 
ُدُه من الزيارة  وال��سال)0)(. وكثير منهم من كان َق�سْ
و�سلة  ال�سالحين«)))(,  وطلب  اهلل  اإل��ى  ال��ف��رار   «
الرحم بالم�سايخ)))(. بل حر�ض بع�ض ال�س�فية على 

اأن يدفن في رباط �ساكر)))(.
وفي  �ساكر,  رباط  في  الت�س�ف  لزده��ار  وكان 
محاولة  ف��ي  دوره  ع���ام,  ب���ج��ه  وال��م��غ��رب  دك��ال��ة, 
بط للم�ساركة  المهدي بن ت�مرت ا�ستقطاب اأهل الرُّ
هذا  في  الزعيم  نجح  واإذ  ال�سيا�سي.  م�سروعه  في 
علي  بن  الم�ؤمن  عبد  خليفته  ا�سطر  فقد  الأم��ر, 
الإقناع  طريقة  في  وال��ن��ار  ال�سالح  ا�ستعمال  اإل��ى 
رباط  كان  ولما  العتراف.  �سيا�سة  با�سم  المعروفة 
يك�ن  اأن  طبيعيا  كان  فقد  اأ�سا�سيًا,  مركزًا  �ساكر 
فتنة  اندلع  في  ذلك  وظهر  اأي�سا.  رئي�سيا  ح�س�ره 
فتنة عتاب �سد  با�سم  التاريخية  الم�سادر  ت�سميها 
الم�ؤمن)))(,  عبد  وفاة  بمجرد  الم�حدية,  الخالفة 
و�سيادة  الم�حدي,  الحكم  �سط�ة  اإزاء  فعل  ك��ردة 

الفكر الت�مرتي)))(.
ويهمنا هنا اأن اأخبار عتاب جاءت مرتبطة برباط 
اأخ��رى)))(.  جهة  من  وبالمريدين  جهة,  من  �ساكر 
بين  مبا�سرة  عالقة  اإيجاد  ال�سعب  من  كان  واإذا 
التاأكيد  المفيد  من  فاإنه  عتاب,  وث�رة  �ساكر  رباط 
الم�حدية  ال�سلطة  لدن  من  ت�بع�ا  الذين  اأن  على 
�ساكر  رب��اط  رج��الت  من  كان�ا  عتاب  فتنة  ب�سبب 
في  عتاب  فتنة  اإلى  الزيات  ابن  اأ�سار  فقد  الكبار. 
تعر�سا  دكالة  من  وليين  ترجمة  وفي  منا�سبتين, 
علمنا,  ح�سب  ال�حيد,  اأنه  علما  ب�سببها,  للت�سييق 
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اأوحى  مما  ذلك  وكان  الفتنة.  هذه  اإلى  اأ�سار  الذي 
ال�س�فية  من  �سيخا  كان  اإما  عتاب  باأن  للباحثين 
اأو لت�اطئ ما معه)))(. واأول الم�سار اإليهما في فتنة 
الم�سنزائي  علي  بن  تيفاوت  وزغ��ار  اأب���  ه�  عتاب 
دون  ح��ّج   « ال��ذي  /)0))م  )0)ه���  �سنة  المت�فى 
ب�سبب  المريدين  اأ�سياخ  وذلك حين طلب  اختياره, 
ما ن�سب اإلى عتاب حين قيل اإنه يطلب الملك فقتل 
اأب�  فه�  الثاني  ال�س�في  اأما  اأ�سحابه«)))(.  وطلب 
عام  المت�فى  الدغ�غي  م��سى  بن  تيلجي  محمد 
»قال  باإ�سناده  الت�س�ف  في  جاء  )0)ه����/)0))م. 
اأب� محمد تيلجي بن  داود بن عبد الخالق: حدثني 
طلبًا  عتاب  اأيام  في  ُطِلْبُت  قال:  الدغ�غي,  م��سى 
�سائف  ي�م  في  فقررت  لقتلت.  وجدت  ول�  �سديدًا, 
باب  عند  واقفة  ودابتي  فيها,  فقعدت  خيمة,  اإل��ى 
فجاوؤوا  اأث��ري,  اقتف�ا  قد  ]فر�سان[  واإذا  الخيمة, 
اإليها, فلم يرني واحد منهم,  الخيمة, فنظروا  اإلى 
الخيمة  لهذه  ما  يق�ل�ن:  ف�سمعتهم  دابتي.  ولراأى 

رحل عنها اأهلها؟«)))(.
في  ال��زي��ادة  اإل���ى  ع��ت��اب  ث����رة  ف�سل  اأدى  وق��د 
رباط  في  مت�فرًا  كان  الذي  الحرية  ت�سييق هام�ض 
عتاب  لأخبار  الراوي  نقل  ال�سدد  هذا  وفي  �ساكر. 
قال:  الخالق  عبد  بن  داود  يعني  نف�سه,  دكالة  في 
»حدثني اأب� محمد َتيلَّجي بن م��سى ]ثاني ال�س�فية 
النا�ض  اأع��ظ  كنت  ق��ال:  عتاب[  بن�سرة  المتهمين 
على منبر �ساكر واأغطي بطرف برن��سي اأبا مهدي 
فقلت  هنالك...  اأراه  ول  البرد  من  ال�سالمة[  ]وين 
يتحدث�ن عنك  المريدين  �سمعت  اأبا مهدي,  يا  له: 
بالعجائب فطاأطاأ راأ�سه حياء. فقلت له: اأما تخاف 
اإلي  فرفع  عنك؟  يذكر  ما  بلغه  اإذا  ال�سلطان  من 
اهلل  من  اإّل  ُيخاف  اأن  ينبغي  ما  ل��ي:  وق��ال  راأ���س��ه 
تعالى. فقمت اإليه وقبلت راأ�سه وان�سرفت عنه«)0)(. 
اأبي  اإلى جانب  اأبا محمد تيلجي,كان يعد,  اأن  علما 

�)0))م(, من  الدغ�غي )ت.)0)ه�/)0))  م��سى 
الآحاد في زمانهما.

العتبار  اإع��ادة  �ساكر  رب��اط  رج��ال  ح��اول  فهل 
اإزاء  ال�سني  ال�س�في  والفكر  المالكي,  للمذهب 
عبد  الم�حدي  الخليفة  وفاة  بعد  الم�حدي,  الفكر 
�ساكر  رباط  اجتماع  ا�ستغل  وهل  علي؟  بن  الم�ؤمن 

للقيام بهذه الدعاية؟
التي  عتاب  فتنة  اأن  فال�ا�سح  الأم��ر  كان  مهما 
المفتر�ض  من  ع�سبية  على  اعتمادًا  بتادل,  قامت 
دكالة,  في  ال�ستجابة  لقيت  �سنهاجية)))(,  اأنها 
واأكثرها م�سم�دية, اإلى جانب �سنهاجة اأزم�ر, مما 
يفيد اأن التالحم الفكري الذي يجمع بين ال�س�فية 
في المغرب, وروؤيتهم الم�حدة اإزاء ق�سية ال�سراع 
الت�مرتية  ال�سلطة  بين  البالد  في  القائم  الفكري 
اإ�سعاع �سدى فتنة عتاب.  وال�س�فية ه� ال�سبب في 
ولعل الآحاد من رواد رباط �ساكر كان لهم دور في 
قبل  من  متابعتهم  ت�الي  ث��م,  وم��ن  الإ�سعاع,  ه��ذا 
ال�سلطة. بل يظهر اأن الم�حدين ربما ا�ستغل�ا �سلة 
اأهل داي  اأو ربما م�ساركة بع�ض المريدين في ث�رة 
دكالة,  في  الت�س�ف  اأهل  مطاردة  دائ��رة  لي��سع�ا 
التي  نف�سها  تادل  وفي  الت�س�ف,  �ساحب  بيَّن  كما 
مع  فط�ردوا  غيرهما,  في  اأو  داي,  تخريب  عرفت 
اإلى  بع�سهم  وَف��رَّ  عتاب,  اأ�سحاب  من  ط���رد  من 
كان  منهم  مجم�عة  م�سير  اأن  ل�سك  بل  الم�سرق. 

ه� الم�ت, كما ح�سل لعتاب نف�سه)))(.
ومن ثمة, يمكن ت�سجيل مالحظة اأ�سا�سية: وهي 
اأن بالد دكالة بما فيها رجراجة, كانت مثل حاحة 
الم�حدية.  لدع�ة  العا�سية  القبائل  من  وتام�سنا 
ويمكن الفترا�ض اأي�سًا اأن رباط �ساكر �سكل في هذا 
الإبان مركزًا اأ�سا�سيًا للمعار�سين للتيار الت�مرتي. 

الحظر  ت��ط��ب��ي��ق  ف���ي  ال���م����ح���دون  ن��ج��ح  واإذ 
الحذر  على  ال��رب��ط  اأه���ل  واإرغ����ام  ال��ر���س��م��ي)))(, 
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الت�سدد  ف��ي  ال��ح��ك��ام  اإ����س���راف  ب��ح��ك��م  وال��ت�����س��ت��ر 
الثقافة  بمعار�سة  المجاهرة  فاإن  والم�سايقة)))(. 
رباط  في  ول�  ممكنة,  تعد  لم  الم�حدية  الر�سمية 
اأن  هذا  ويعني  الربط.  �سائر  طالت  اأن  بعد  �ساكر, 
التر�سيم طال رباط �ساكر وحركة المريدين اأواخر 
في  الرباط  هذا  اأخبار  من  ويهمنا  القرن)ه�))م. 
ث�رة  عقب  رجاله  نكبة  ن�ستح�سر  اأن  ال�سدد  هذا 
يعق�ب  وال��د  الم�ؤمن,  عبد  بن  ي��سف  اأي��ام  عتاب 
�سياق  في  الزيات  ابن  ذكر  وبالمنا�سبة  المن�س�ر. 
عام  اأي  )))ه�����/))))م,  �سنة  م��سم  عن  حديثه 
وفاة يعق�ب المن�س�ر نف�سه, اأنه »ح�سر هذا العام 
اأخذنا  واإذا  الأولياء«,  من  امراأة  األف  الرباط  بهذا 
المجال  هذا  في  الن�ساء  م�ساركة  اأن  العتبار  بعين 
رواد  من  وه���  التادلي-  ف��اإن  ن�سبيا,  �سئيلة  تبدو 
الم��سم في الحقبة نف�سها � ي�سير من وراء ذلك اإلى 
�سنة)))(.  كل  الرباط  يق�سد  الذي  الغفير  الجمه�ر 
الرجال  من  الآح��اد  اإل��ى  ي�سر  لم  الزيات  ابن  لكن 
الذين  ال�عاظ  عن  يتحدث  ولم  الم��سم,  هذا  في 
اعتادوا التناف�ض على منبر م�سجد رباط �ساكر. فهل 
تم تر�سيم رجال رباط �ساكر اأي�سًا حتى اأ�سبح ابن 

الزيات ل يتحّدث اإّل عن الن�ساء؟
وهل يمكن الق�ل باأن نهاية رباط �ساكر, باعتباره 
انتهى  ال�س�فية,  للثقافة  ومجمعًا  �س�فيًا  م��سمًا 

اأمره منذ اأيام يعق�ب المن�س�ر الم�حدي)))(؟
خارج  ال�سياق,  هذا  في  المفيدة  الإ�سارات  من 
الت�س�ف, روايات تق�ل اإن اأبا محمد �سالح, المت�فى 
اأ�سهر ال�افدين على  عام )))ه�/))))م, كان من 
ن�سمع  لم  لكن  زيارته,  اإلى  والداعين  �ساكر  رباط 
محمد  اأب���  ا�ستكى  لقد  بل  منابره.  على  ح�ّسًا  له 
الإبان)))(,  هذا  في  الم�سرق  من  عاد  الذي  �سالح, 
ال�ا�سح  المنهاج  �ساحب  راأي  على  الت�سييق,  من 
في  اهلل,  رحمه  ال�سيخ  كالم  من   ...« نقله  ق�ل  في 

بالد  من  َقِدمُت  لما  قال:  اأنه  المذك�ر,  الت�سنيف 
اأنكر  الطريق,  ا�ستعمال هذا  في  واأََخ��ْذُت  الم�سرق, 
عليَّ ذلك فقهاء ال�قت وبّدع�ني, حتى �ساق �سدري 
دون  ال�قت,  بفقهاء  والمق�س�د  �سبري«)))(؛  وِعيل 

�سك, هم فقهاء المذهب الم�حدي)))(.
لذلك, اإن الق�ل بالتفاف ال�سلحاء ح�ل يعق�ب 
المن�س�ر الم�حدي, واأن هذا الخليفة تبنى المنحى 
حاجة  في  اجتهاد  الروحية)0)(,  حياته  في  الزهدي 
النظر. وتجد هذه الإعادة �سرعيتها في  اإعادة  اإلى 
انتفا�سة ال�س�فية �سد النظام الم�حدي الذي �سيده 
للم�حدين  الع�سكرية  الآلة  انك�سار  بعد  المن�س�ر, 

في الأندل�ض.
ون�سجل في هذا ال�سدد اأي�سًا وكاأن م��سم رباط 
حتى  ف�سيئًا  �سيئًا  الروحية  قيمته  يفقد  �سار  �ساكر 
منذ  ك�سابق عهده,  له ذكر  يعد  ولم  نهائيا,  فقدها 
نهاية العهد الم�حدي نف�سه وطيلة العهد المريني. 
اهتمام  تتبع  خالل  من  التراجع  هذا  تتبع  ويمكن 
الأغماتي,  الهزميري  محمد  اهلل  عبد  اأب��ي  ال�سيخ 
�سيخ طائفة الأغامتيين, المت�فى عام )))ه�. فقد 
رباط  م��سم  على ح�س�ر  الرجل حري�سًا  كان هذا 
م��رة)))(.  من  اأكثر  باأ�سحابه  ح�سره  وق��د  �ساكر, 
عليه  ويح�سهم  اإليه  بالم�سير  اأ�سحابه  ياأمر  وكان 
بتدبير  كبير  اهتمام  له  وك��ان  ف��ي��ه)))(.  ويرغبهم 
القدوة  »ال�سيخ  ذك��ره  ومما  ؛  الم��سم  هذا  �س�ؤون 
هذا  ]ف��ي  ب��الأع��رج,  ال�سهير  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأب��� 
اهلل  عبد  اأب��ي  ال�سيخ  م��ع  �سافرت  ق��ال:  ال�����س��اأن[, 
اإلى رباط �ساكر, فلما قربنا منه, ولم  ]الهزميري[ 
يبق بيننا وبينه اإّل ي�سيرا قال للفقراء: احتطب�ا من 
الفقراء  فاأخذ  حطب,  فيه  لي�ض  �ساكر  فاإن  هنا  ها 

يحتطب�ن... )))(.
لكن اأبا عبد اهلل الهزميري بداأ يتاأخر عن ح�س�ر 
المجتمعين,  اإلى  ر�سالة  باإر�سال  واكتفى  الرباط, 
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ن�ض  وهذا  التاأخر.  اأ�سباب  �سرحه  فيها  ذكره  مما 
الر�سالة:

على  اهلل  و�سلى  الرحيم  الرحمن  اهلل  »ب�سم 
اهلل  اأك��رم  و�سلم,  و�سحبه  اآله  وعلى  محمد  �سيدنا 
الخدماء ال�سادات, ووفقهم كما �سهد لهم به ر�س�ل 
فال  �ساكر  اإلى  ال��س�ل  على  عزمتم  اإذا   ,� اهلل 
اأن  على  اإّل  كبيرا  اأو  �سغيرا  منكم  واح��د  ي�سل 
ويختدم  وي�سقي  يحتطب,  للم�ؤمنين:  خديما  يك�ن 
وكذلك  خديمهم,  الق�م  �سيد  ف��اإن  وماله,  بنف�سه 
اإّل على �سرط  ل ت�سل معكم واحدة من المريدات 
ما  كل  وتعمل  النار,  وت�قد  وتخبز  وتعجن  تطحن 
كانت  ك��ذل��ك  ف���اإن  نف�سها.  م��ن  طيب  ع��ن  يحتاج 
واحدة  تجيء  اأن  ل  الم�ؤمنين,  مع  الم�ؤمنات  عادة 
فتتبرج وتتكبر, وترجع كما جاءت خائبة بغير زيارة 
طريق  عن  اأبعدها  فما  لربها.  وطاعتها  حالها  في 
الخير, ن�ساأل اهلل الت�فيق لنا ولهن. ولتُكن اأم�ركم 
مع خال�ض  لجميعكم  كله  وليكن هذا  بتي�سير,  كلها 
للمباهاة,  ل  اهلل  عند  المر�سية  والمقا�سد  النية 
اأو  نقية,  بي�ض  بثياب  اإّل  منكم  واحد  كل  ي�سل  ول 
بثياب خ�سر, فبذلك تقبل عليكم قل�ب ال�سالحين, 
الت�فيق,  عالمات  للمريدين  ال�سالحين  قل�ب  فاإن 
الكلي  الت�ا�سع  مع  الكتب,  جميع  في  ذك��ر  كذلك 
كذلك  لقيهم  من  ف��اإن  فيهم,  �سادق  ورج��اء  لهم, 
دنياه,  في  ثم  اأول  دينه  في  بزيادة  يرجع  اأن  لبد 
كله  الحديث  وهذا  كلهم.  عند  مجرب  اأي�سًا  وهذا 
اأمر  كما  اهلل,  وتعبدوا  تفلح�ا  اأن  اإن عزمتم  معكم 
وتتاأهب�ا للقائه والدار الآخرة, فباهلل ما تركتم�ني, 
فائدة  فما  والتق�ى  البر  على  تتعاون�ا  لم  اإذا  فاإنه 
ال�كيل,  ونعم  ح�سبنا  وه�  الم�فق,  واهلل  المالقاة, 
المعين الكفيل, �سبحانه ل اإله اإّل ه�, فما اأفلح من 
َما  الَح  الإِ�سْ اإّل  ري��ُد  اأُ »اإْن  الأولياء  بدعاء  اإّل  اأفلح 
واإلْيِه  ت�ّكلُت  علْيه  باهلل,  اإّل  َتْ�فيقَي  وما  ا�سَتَطْعُت, 

رباط  ح�سر  من  على  وال�سالم  اأُن��ي��ُب«)ه���د,))(, 
منعني  وغيرهم...اإنما  والطلبة  الم�سايخ  �ساكر من 
والفقهاء  الطلبة  اأكثر  �سعف  اإليكم  ال��س�ل  من 
التائبين,  وعدم  الأع�سار,  هذه  في  هممهم  وم�ت 
اهتبالهم  وقلة  بينهم,  فيما  والمكارهة  والم�افقة 
التي  والمنازعة  المناف�سة  ول�سيما  الدين,  باأم�ر 
ليل  من  وقت  كل  في  الم�سجد  داخ��ل  هنالك  تك�ن 
ونهار,حتى ل�سكينة ول وقار في بيت من بي�ت اهلل 
ذلك  الطارىء  راأى  فاإذا  الم�ؤمنين.  وجميع  تعالى 
و�ساهده عاب ذلك الم��سع وهجنه في قل�ب الخلق 
واأ�ساعه في البالد, فترك الطلبة والفقهاء والعلماء 
تبيين الحق في ذلك وغيره من اأم�ر الدين والعلماء, 
وهم جلة ال�سريعة خلف عن �سلف, اإلى ي�م القيامة, 
وف�سلهم  العزيز  كتابه  في  تعالى  اهلل  ذكرهم  وقد 
ب�سيط  على  من  كل  ميثاقهم...ورد  واأخذ  و�سرفهم 
الأر�ض اإليهم واإلى راأيهم... وال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
�ساكر  رباط  م��سم  تراجع  �ساأن  في  ون�ستح�سر 
اجتماعات  تنظيم  ع��ن  قنفذ  اب��ن  ح��دي��ث  اأي�����س��ًا 
للط�ائف في مناطق عدة, خارج رباط �ساكر. وقد 
ذكر �ساحب اأن�ض الفقير اأنه ح�سر واحدًا منها كان 
على �ساحل البحر المحيط, ج�ف اإقليم دكالة بين 
)))ه�/))))م)))(,  عام  تيطْنفّطر  وبلد  اأ�سفي  بلد 
اأع��اد  ال��ت��ي  الغربية,  مدينة  ع��ن  بعيد  غير  رب��م��ا 
المريني�ن بناءها في تاريخ قريب �سابق)))(. والأهم 
في  كان  الط�ائف  اجتماع  اأن  اأي�سًا  الخبر  هذا  في 
الأول, وح�سره من ل يح�سى عدده من  ربيع  �سهر 
في  �سارت  الم�ا�سم  اأن  ويعني هذا  الفقر)))(.  اأهل 
عيدالم�لد  ذكرى  باإحياء  مرتبطة  المريني  العهد 
النب�ي, التي تدخل في �سميم �سيا�سة بني مرين, اإن 
يعقدون م�ا�سم محلية  الط�ائف �ساروا  اإن  نقل  لم 
اأن  الجتهادات  بع�ض  من  يفهم  بل  جه�ية)))(.  اأو 
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رباط �ساكر تح�ل اإلى مجرد محطة لال�ستراحة من 
لدن الركب ال�سالحي في ذهابه اأو اأوبته من الديار 

المقد�سة)))(.
3- اإحياء باهت لرباط �ساكر و�سورة مبتذلة 

لمو�سمه: 
العهد  اأعقبت  ال��ت��ي  الكبرى  الأزم���ة  اأن  ي��ب��دو 
فعلته  كما  �ساكر,  رباط  في  فعلها  فعلت  المريني, 
في غيره من الم�ؤ�س�سات في المغرب خالل الع�سر 
ال��سيط. لكن ل ي�سار اإلى تح�له اإلى زاوية جزولية 
الربط  �سائر  وعمت  الطريقة  ه��ذه  انت�سرت  لما 
الأ�سراف  اعتناء  يفيد  ما  نت�فر  ول  المنطقة.  في 
مجم�عة  نملك  لكننا  ال��رب��اط,  بهذا  ال�سعديين 
ال�سعديين  الأ���س��راف  ن�ساط  تزايد  عن  الأدل��ة  من 
نقل�ا  الذين  هم  ال�سعديين  اأن  منها  بالمنطقة, 
بينهم  ال��ن��زال  اإط��ار  في  المنطقة  اإل��ى  الحمريين 
ل�س�احل دكالة وحاحا,  البرتغاليين المحتلين  وبين 
اأقام�ا  واأنهم  �ساكر)))(,  رباط  ح�الي  ت�طن�ا  وقد 
لق�سب  وم�سانع  م��زارع  �ساكر  رب��اط  من  بالقرب 

ال�سكر)0)(.
�سيء  على  لنت�فر  الأول,  العل�ي  العهد  وف��ي 
�ساكر  ل��رب��اط  ال��ي������س��ي,  الح�سن  ت�سنيف  ���س���ى 
في  التغالي  بع�ض  فيها  وقع  التي  الم�ا�سع  �سمن  
طق��ض الزيارة, واأ�ساف قائال: » ولم يظهر فيه في 
زكرياء  اأب�  اإّل  ال�سالحين  م�ساهد  من  العهد  هذا 
الم�لى  اأن  اأي�سًا  هنا  ون�ستح�سر  المليجي«)))(. 
اإ�سماعيل, وكان الي��سي مجايال له, قد اأوقف الدور 

الرجراجي نف�سه.
وفي �سنة ))))ه�/))))م اأمر ال�سلطان �سيدي 
محمد بن عبد اهلل, اأثناء ع�دته من تد�سين ميناء 
قال  ���س��اك��ر.«  رب���اط  ب��ن��اءات  بتجديد  ال�����س���ي��رة, 
الزياني: قام ال�سلطان بتجديده وحفر اأ�سا�سه. وقال 
في ال�ستق�سا وغيره: اأمر بحفر اأ�سا�ض م�سجده من 

وكانت  الم�ج�د.  المن�ال  على  فبني  وبنائه,  اأ�سله 
في  فيه  اأقيمت  ثم  تعطلت  ثم  الجمعة,  فيه  تقام 
تعطلت  اأن  تلبث  لم  ثم  ترميمه  بعد  هذا  ع�سرنا 
لي�ض  الهتمام  وه��ذا  فعل.  �ساء  كيف  هلل  والأم���ر 
اهلل  عبد  بن  محمد  �سيدي  ال�سلطان  لأن  ف��ري��دا؛ 
وتجهيزها  الأ�سرحة  بتجديد  الإبان  اهتم في ذلك 
بناء  بتجديد  مثال,  اأم���ره,  غ��رار  على  ورعايتها, 
تيط«,  مدينة  وم�سجد  ومدر�سته,  اأ�سفي  »م�سجد 

وقبة قبر �سيدي بن�ر)))( في دكالة.
ال�ساأن  العظيم  ال�سلطان  »اأن  اأي�����س��ًا:  وي��ذك��ر 
الّرباط  هذا  ينتاب  كان  محمد  بن  الح�سن  الم�لى 
الخفاء,  طريق  على  كانت  زي��ارات��ه  واأك��ث��ر  كثيرًا, 
مريدًا به التعبد والنزواء عن ال�س��ساء والجلبة...« 
اأنظار عبد الحي  )))(. وبعد ذلك لفت رباط �ساكر 

يلي:  ما  رحلته  عن  و�سجل  بزيارته,  فقام  الكتاني, 
واأقمت  ))))ه���,  عام  الرباط  هذا  زيارة  »ق�سدت 
الباه�ض على �سفة ذلك  الب�سيط  به مدة في ذلك 
الم�سجد  هذا  في  در�سًا  واأق���راأت  المنهمر,  الّنهر 
العظيم اله�ل في بنائه, ال�ا�سع في اأكنافه, الممتدة 
�س�معته تناطح ال�سحاب, واأمليت به درو�سا حديثية, 
الطائفة  اأتباع  من  الأ�سقاع  تلك  من  اأمٌم  ح�سَرْتها 
اإليهم, ولّما راأيت  الكتانية وغيرهم من حمير ومن 
وتداعيه  ال�سق�ط  على  الم�سجد  اإ�سراف  من  اإّذاك 
الرباط  اإلى  الخطى  فقاربُت  ذلك,  اآلمني  للهب�ط 
الم�لى  عليه  الماأ�س�ف  المعظم  ال�سلطان  حيث 
فق�س�ست  اهلل,  رحمه  الح�سن  م���لي  بن  ي��سف 
عليه خبر الم�سجد المذك�ر والرباط ومدفن �ساكر 
واأبيه يعلى الرجراجي, كما ق�س�ست عليه في هذه 
والده  روح  فيه  فا�ست  ال��ذي  المحل  خبر  ال��م��رة 
الم�لى الح�سن رحمه اهلل ب�ادي العبيد حيث غ�سل 

وكفن وما اآل اإليه حاله«)))(.
تعالت  الخام�ض  محمد  ال�سلطان  عهد  وف��ي 
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رباط 
�ساكر:

موؤ�س�سة 
دينية 

عتيقة في 
المغرب 
االأق�سى

الأ�س�ات م�ست�سفعة لديه لياأمر باإ�سالح رباط �ساكر 
الحي  ب�سهادة عبد  بالفعل  من جديد. وحدث ذلك 
الكتاني نف�سه, حيث يق�ل:«... ثم زرت هذا الرباط 
قد  الإ�سالح  بع�ض  يَد  اأن  ف�جدت   (((( �سنة  اأول 
النا�سك  الناحية  تلك  ق�اد  اأكبر  بهّمة,  فيه  عملت 
الذاكر المتعّبد القائد العربي ابن الك��ض نفعه اهلل 

بذلك...« )))(.
�سريحًا  الرباط  �سار  المحاولت  ه��ذه  واأث��ن��اء 
به  يمار�س�ن  الذين  والفقراء,  للمعدمين  وم��زارًا 
طق��سًا خا�سة, بعد اأن ا�ستبدل�ا تاريخ الزيارة)))(, 
زيارتهم  وي�سم�ن  عرفة,  اأيام  اإليه  يفدونه  و�ساروا 
الثاني  الح�سن  اأن  يذكر  واإذ  الم�سكين)))(.  بحج 
الملك  ف��اإن  �ساكر)))(.  بمقام  عناية  مزيد  له  كان 
اأعلى,  م�ست�ى  اإل��ى  الهتمام  نقل  ال�ساد�ض  محمد 
تهيئة  بمبا�سرة  )00)م  �سنة  تعليماته  ب��اإع��ط��اء 
اأمر  كما  الآن,  اإل��ى  جارية  به  والأ���س��غ��ال  الم�قع, 
باإحياء م��سم رباط �ساكر ر�سميا, فانعقد باإ�سراف 
وزارة الأوقاف ما �سمي بالدورة الأولى للقاء �سيدي 
�سيكر للمنت�سبين للت�س�ف, بتاريخ ))/)/)00)م, 

ثم بعده اللقاء الثاني. فهل يحيى رباط �ساكر؟
اإنَّ الأمر كله يجري خارج الزمن الذي ه� زمن 
ع�سى  واأخ��ي��را  عم�مًا.  ُب��ط  ال��رُّ وزم��ن  �ساكر  رب��اط 
منها  ننتظر  لأننا  الحفريات؛  اأعمال  ت�ستكمل  اأن 
تثمن  اأن  يمكن  التي  العلمية  الفر�سيات  من  كثيرًا 
والعك�ض  التاريخية  وال�سير  الكتب  في  الحفريات 

�سحيح.

الحوا�صي

اأفريقية  بالد  ذكر  في  المغرب  كتاب  البكري,  عبيد  اأب���   .(
والمغرب, طبعة دو�سالن, باري�ض, ))))م, �ض ))).

وراجع عن رباط �ساكر:
حجي,  محمد  للطبع  اأعدها  المحا�سرات,  الي��سي,  الح�سن   �

والن�سر,  وال��ت��رج��م��ة  للتاأليف  ال��م��غ��رب  دار  مطب�عات 
))))ه�/))))م, �ض)) . 

مراك�ض  حلَّ  بمن  الإع��الم  المراك�سي,  اإبراهيم  بن  العبا�ض   �
من�س�ر,  بن  ال�هاب  عبد  تحقيق  الأع��الم,  من  واأغمات 
المطبعة الملكية, الرباط, 00))ه�/0)))م, ج.), �ض)0) 

.((( �
مراك�ض«,  بناحية  واأقد�ض  بقعة  اأ�سرف  الكتاني,«  الحي  عبد   �
مجلة المغرب, ال�سنة الخام�سة, عدد ربيع الثاني � جمادى 

الأولى))))ه�/ ي�ني� � ي�لي�ز ))))م, �ض ))-)).
اإنتاج  المغرب,  معلمة  �ساكر«,  »رب��اط  ال��ح��اج,  اأي��ت  محند   �
الجمعية المغربية للتاأليف والترجمة والن�سر, ن�سر مطابع 

�سال,)))) ه� /)00) م, مجلد)), �ض )))).
 »)Note sur le Ribat de chakir(sidi Chiker« ,عز الدين كرا �
اأحمد  وتن�سيق  اإعداد  المغرب,  وزوايا في  رباطات  �سمن: 
ال�ارث, من�س�رات كلية الآداب والعل�م الإن�سانية, الجديدة, 

)00)م, �ض)-0).
اأحمر,  �سيكرببالد  �سيدي  برباط  تعريف  كريدية,  اإبراهيم   �
في  للبحث  اآ�سفي  جمعية  من�س�رات   ,Safigraphe مطبعة 

التراث الديني والتاريخي والفني,)00)م.
�سيكر(  �سيدي   ( �ساكر  رباط  الرجراجي,  ال�سعيدي  محمد   �
مطبعة  الهجري,  ال�ساد�ض  القرن  حتى  ال�س�في  والتيار 

وليلي للطباعة والن�سر, مراك�ض, ))))ه�/0)0)م.
تحقيق  الت�س�ف,  رجال  اإلى  الزيات,الت�س�ف  ابن  ي��سف   .(
الإن�سانية,  والعل�م  الآداب  كلية  من�س�رات  الت�فيق,  اأحمد 

الرباط, )0))ه�/))))م, �ض)), ه�)). 
راجع: اأحمد ب��سرب, � دكالة وال�ستعمار البرتغالي اإلى �سنة   .(
اإخالء اآ�سفي واأزم�ر )قبل)) غ�ست))))� اأكت�بر ))))(, 
مطبعة دار الثقافة, الدار البي�ساء, )0))ه�/))))م, �ض 

.(((
في  جامعية  ر�سالة  الم�حدية,  المدن  ق��دور,  اأحمد   -
بالرباط,  الآداب  كلية  خ��زان��ة  م��رق���ن��ة,  ال��ت��اري��خ, 

))�))))م, �ض))).
ديار  تان�سيفت  نهر  يخترق  التي  اأحمر  قبيلة  هنا  نق�سد   .(
وال�سماعية.  الي��سفية  مدينتي  ح�الي  والمنت�سرة  اأهلها, 
امتداد  على  منت�سرون  الحمريين  له�ؤلء  اإخ���ان  وي�جد 
ال�سمالية من ه�ارة, مح�س�رة بين وادي �س��ض  المنطقة 
جن�با و�سف�ح الأطل�ض الكبير �سمال, ويعرف�ن با�سم اأحمر 

اله�ارية.  احمر  اأو  – ه�ارة 
�ض))).  �سابق,  … مرجع  دكالة  ب��سرب,  اأحمد  راجع:   .(
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اأحمد الت�فيق, »من رباط �ساكر اإلى رباط اأ�سفي«, �سمن 
كتاب: اأب� محمد �سالح المناقب والتاريخ, الملتقى العلمي 
والعل�م  الآداب  كلية  من�س�رات  اأ�سفي,  لمدينة  الثاني 
الن�سر  دار  لأ�سفي,  البلدي  المجل�ض  و  بالرباط  الإن�سانية 

العربي الإفريقي, الرباط, 0)))م, �ض0).
واأ�سلها  رج��راج��ي,  جمع  م�سرية(  بجيم   ( رج��راج��ة   .(
الذي  اأَْرك  فعل  من  وه���  اأْرك���راك,  ومفردها  اإي��ْرْك��راْك��ْن 
واأركراك  التبريك,  اْكْت وه� م�كب  تارَّ ومنه  بارك,  معناه 
ه� المتبرك به )الت�س�ف, �ض)), ه� ))(. والركراك في 
حاحة معناه الع�سا. وكان الفقراء يحمل�نها في �سياحتهم. 
ال�سابقة في  لهم من  يذكر  بما  الت�سمية عالقة  لهذه  ولعل 

الإ�سالم, ف�سال عن الف�سل وال�سالح. 
الح�سين اأ�سكان, »رجراجة رائدة الرباطات بالمغرب   -
الحقبة  م��ن  اآ�سفي  اإقليم  ت��اري��خ  �سمن:  ال��سيط«, 
عبدة  دكالة  دفاتر  المعا�سرة,  الفترة  اإل��ى  القديمة 
البي�ساء,  ال��دار  المغربية  الن�سر  دار  مطبعة   ,( رقم 
000)م,  والتنمية,  للثقافة  عبدة  دكالة  م�ؤ�س�سة  ن�سر 

�ض))).
على  ممتدا  ال��سيط  الع�سر  في  رج��راج��ة  م�طن  وك��ان   
مناطق وا�سعة بين دكالة الحالية وحاحا ومعظمها جن�بي 
وادي تان�سيفت, يحدها البحر غربا, وتدخل فيها منطقة 
الحالية  مت�كة  منطقة  من  الأق��ل  على  وج��زء  �سي�ساوة, 
من  وي�ستفاد  غربا.  البحر  ويحدها  ب�اب�ض  مركزها  التي 
هي  كانت  التادلي  ع�سر  في  رجراجة  قاعدة  اأن  الت�س�ف 
الي�م  وتقل�ض  ���ض))(.  الت�س�ف,  تحقيق  )مقدمة  اأج���ز 
نف�سه,  )الم�سدر  اأقرم�د  الحديد ح�ل  اإلى جبل  م�طنها 
�ض)), ه� ))(, على بعد ح�الي 0) كلم �سمال م�غادور. 

احتدم الجدال ح�ل م�ساألة ال�سحبة بين م�ؤيد ومعار�ض,   .(
ولُكلٍّ فريق حجج وبراهين. راجع:

محمد ال�سغير الإفراني, درر الحجال في مناقب �سبعة   -
رجال, درا�سة وتحقيق ح�سن جالب, المطبعة وال�راقة 

ال�طنية, مراك�ض, ))))ه�/000)م, �ض))).
ذكر  ف��ي  المر�سية  العي�ن  �سعيد,  ب��ن  الكبير  عبد   -
بع�ض مناقب الطائفة الرجراجية, درا�سة عبد الكريم 
�ض  ))))م,  الرباط,  �ض.م-  الأطل�ض,  مطابع  كريم, 

))-0).وراجع:
�سليمان الح�ات, الرو�سة المق�س�دة والحلل الممدودة   -
العزيز  عبد  وتحقيق  درا���س��ة  ���س���دة,  بني  م��اآث��ر  ف��ي 
الثقافية,  اأحمد بن �س�دة  تيالني, مطب�عات م�ؤ�س�سة 

فا�ض, ))))ه�/))))م, �ض))) -))). 

ومنطقتها  اأ�سفي  عالئق  الكان�ني,  العبدي  محمد   -
الرحالي  رك�����ك,  ع���الل  تحقيق  ال��م��غ��رب,  ب��م��ل���ك 
الر�س�اني, محمد الظريف, مطبعة ربانيت, الرباط, 

)00)م, �ض ). 
محمد العبدي الكان�ني, اآ�سفي وما اإليه قديما وحديثا,   -
المطبعة التجارية الكبرى, م�سر,  ))))/ )))), �ض 

.((-((
الرجراجي  المقدم  الب�سير  بن  محمد  بن  اهلل  عبد   -
اأنكر  فيمن  الم�سل�ل  ال�سيف  البطريط�سي,  ال�سعيدي 
بن  محمد  تقديم  الر�س�ل,  �سحبة  الرجراجيين  على 
مطب�عات  ال�سعيدي,  الرجراجي  محمد  بن  اهلل  عبد 
)معهد ال�سعبي الإ�سالمي( بمدينة ال�س�يرة, الطبعة 

الأولى )0))ه�/))))م, �ض )-)).
العي�ن المر�سية... م�سدر �سابق,  الكبير بن �سعيد,  عبد   .(

�ض )).
راجع:الم�سدر نف�سه, �ض) .  .(

)))) ك,  رقم  الرباط,  ع.  خ.  الأن�ساب, مخط�ط.  كتاب   .(0
�ض))

اأحمد بن امحمد بن اإبراهيم الدكالي الم�سترائي, �سل�سلة   .((
والجدود,  الأ�سالف  الأعالم من  المنق�د في ذكر  الذهب 
الح�ات,  وراجع:�سليمان  �ض)).  رقم,  الرباط,  م.خ.ع., 
العبا�ض   .((( �ض  �سابق,  المق�س�دة...م�سدر  الرو�سة 
المراك�سي, الإعالم بمن حل مراك�ض واأغمات من الأعالم, 
الملكية,  المطبعة  من�س�ر,  اب��ن  ال���ه��اب  عبد  تحقيق 
ال�سعيدي,  الرجراجي  اهلل  عبد   .((( �ض  ج.),  الرباط, 

ال�سيف الم�سل�ل...م�سدر �سابق, �ض )), )).
الم�سدر نف�سه, �ض))   .((

نف�سه, �ض))).  .((
الم�سدر نف�سه, �ض))).  .((

نف�سه, �ض 0).   .((
نف�سه, �ض 0).   .((

م�سدر  اإليه...  وما  اآ�سفي  الكان�ني,  العبدي  راجع:محمد   .((
�سابق, �ض ))).

الفت�ح  اأعمال  �سياق حديثه عن  الكان�ني في  الفقيه  وقال   
في  جال  قد  »وكان  المغرب,  بالد  في  عقبة  بها  قام  التي 
كم�سجد  الم�ساجد  واأ�س�ض  وثانيا  اأول  الم�سامدة  ب��الد 
على  وغيرهم  الم�سامدة  وحمل  ما�سة,  وم�سجد  نفي�ض 
القراآن,  النا�ض  يعلم�ن  اأ�سحابه  بع�ض  وت��رك  الإ���س��الم, 
ال�سهير  الرباط  �ساحب  �ساكر  منهم  ال�سالم,  و�سرائع 
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بح�ز اآ�سفي, وترك اأي�سًا غيره » )عالئق اأ�سفي ومنطقتها 
بمل�ك المغرب... م�سدر �سابق, �ض )(.

هذا  اإليه  ين�سب  ال��ذي  �ساكرا  اأن  الباحثين  بع�ض  وذك��ر   
الرباط ه� الفقيه �ساكر بن عبد اهلل الأزدي اأحد م�ساهير 

التابعين الذين دخل�ا المغرب مع عقبة. راجع:
عبد العزيز بن عبد اهلل, » الزاوية المغربية كمنتدى   -
جمادى   ,((( العدد  الحق,  دع�ة  مجلة   ,»)(( للفكر 

الأولى )0))ه�/ فبراير))))م, �ض)).
محند اآيت الحاج, مظاهر الحياة الثقافية في حاحا,   -
مرق�نة,  واآداب��ه��ا,  العربية  اللغة  في  جامعية  ر�سالة 
الرباط.,  الإن�سانية,  والعل�م  الآداب  كلية  خ��زان��ة 

))))م, �ض))).
اأحمر,IMBH مطبعة  بالد  الم�سطفى حمزة,�سلحاء   -

اأ�سفي, 0)0)م,�ض)).
الرجال  اأح��د  ه�  م�سلين  بن  يعلى   ...« اإن  اأي�سًا  ويقال   

ال�سبعة, وكان اآخرهم م�تا ». راجع
محمد حجي, الزاوية الدلئية ودورها الديني والعلمي   -
البي�ساء,  الدار  الجديدة,  النجاح  وال�سيا�سي, مطبعة 

)0)) ه� /))))م, �ض ))
وتاريخ  رج���راج���ة  ال���رج���راج���ي,  ال�����س��ع��ي��دي  م��ح��م��د   -

المغرب... مرجع �سابق, �ض)).
وهذا كالم ل ي�ستقيم, فالرجراجي المق�س�د ه� يعلى بن   
واطل. ولعل �سبب ال�ق�ع في هذا الخلط ه� عدم التمييز 
بين يعلى ابن واطل, اأحد رجال رجراجة ال�سبعة, وه� والد 

�ساكر, وبين يعلى بن م�سلين باني رباط �ساكر. 
راجع: الت�س�ف... م�سدر �سابق, �ض)) � )), وهام�ض )),   .((

�ض )).
كتاب الأن�ساب, م. خ. ع. الرباط, رقم )))) ك, �ض)),   .((

 .((
الفاتح  اإلى  ين�سب  ثان  رباط  اإلى  الحليم  عبد  ابن  واأ�سار   
العربي عقبة بن نافع الفهري في �سياق حديثه عن فت�حاته, 
الإ�سالم  اإل��ى  خاطبهم  به�سك�رة  نزل  لما  اأن��ه  قال  حيث 
بينهم,  فيما  وتعاهدوا  وتحالف�ا   ...« قتال  دون  فدخل�ا 
وكان اجتماع عقبة مع ه�سك�رة باإِيِم اْنَتْمَداأ, وهنالك رباط 
اإلى الآن, يطلب�ن فيه ح�ائجهم, وظهرت لهم بركة ذلك 
الم��سع« )كتاب الأن�ساب, �ض))(. كما اأ�سار التادلي اإلى 
رباط اآخر ين�سب اإلى عقبة بن نافع الفهري من بالد نفي�ض 
اأ�سار  قد  الحليم  عبد  ابن  وك��ان   .)(0( �ض  )الت�س�ف, 
اإليه با�سم »الم�سجد المن�س�ب اإلى عقبة بن نافع الفهري 

م.خ.ع.,  القبلة,  )كتاب  دركالة«  بقرب  نفي�ض  وادي  على 
وُيْح�سب  ���ض))(,  مجم�ع,  �سمن  )))ق,  رقم  الرباط, 
تاكرك��ست  �سد  قريبا من  يغرن,  اإْنمِّ بلد  المكان على  هذا 
)راجع تعليق المحقق في الم�سدر نف�سه, هام�ض))) �ض 
)))(. وفي ال�ساأن نف�سه قال الفقيه الكان�ني اإن عقبة بن 
نافع فتح مدينة نفي�ض »... وبنى فيها م�سجدا كان مازال 
اأثاره  اأن  ثت  وُحدِّ الهجري,  ال�سابع  القرن  ماثال في حدود 
الآن م�ج�دة« )عالئق اأ�سفي ومنطقتها بمل�ك المغرب... 

م�سدر �سابق, �ض )(.
تحقيق  وال��م��غ��رب,  الأن��دل�����ض  اأخ��ب��ار  ف��ي  المغرب  البيان   .(0
الثقافة,  دار  بروفن�سال,  ليفي  اإ.  و  ج.�ض.ك�لن  ومراجعة 

بيروت,))))م, ج.), �ض ))
القبلة...م�سدر  كتاب  الحليم,  عبد  �سالح  اأبي  بن  �سالح   .((

�سابق, �ض)). 
�سابق,  م�سدر  الت�س�ف...  التادلي,  الزيات  ابن  ي��سف   

�ض)). وراجع: 
تراجم  ف��ي  ال��ك��م��ال  ج���اه��ر  ال��ك��ان���ن��ي,  ال��ع��ب��دي  محمد   
الرجال, جزاآن, تحقيق عالل رك�ك, الرحالي الر�س�اني, 
محمد الظريف, من�س�رات جمعية البحث والت�ثيق والن�سر, 

اأ�سفي, ))))ه�/)00)م, ج.), �ض )).
ج.)),  معلمة  �ساكر«  رب��اط   « الحاج,  اأي��ت  محند  محمد   .((

))))ه�/)00)م, �ض )))).
المحا�سرات...م�سدر  الي��سي,  الح�سن  ق���ل:  ح�سب   .((
العهد  هذا  في  فيه  يظهر  ولم  اأ�ساف  ثم   .(( �ض  �سابق, 
)كذا(”  المليحي  زكرياء  اأب�  اإّل  ال�سالحين  م�ساهد  من 
المراك�سي,  العبا�ض  اأي�سا:  راج��ع  نف�سه(.  )الم�سدر 

الإعالم...م�سدر �سابق, ج.), �ض )))
اأب� علي �سالح بن اأبي �سالح عبد الحليم, كتاب القبلة...  .((

م�سدر �سابق, �ض)) 
الإ�سالح  »حركة  ال�سعيدي,  محمد  بن  المهدي   - وراجع:   
خاللها«,  اللمطي  زل�  بن  وك��اك  ودور  بالمغرب  المالكي 
مجلة التاريخ العربي, ت�سدرها جمعية الم�ؤرخين المغاربة, 

الرباط, العدد)), �سيف 0)))ه�/)00)م, �ض))).
عام  من�س�خة  )))�سفحة,  في  وهي   ,(/((( رقم  تحت   .((

)))ه�. 
راجع اأي�سًا: عبد الرحيم العلمي, فهر�ض مخط�طات الخزانة 
العلمية بالم�سجد الأعظم بتازة, من�س�رات وزارة الأوقاف 
وال�س�ؤون الإ�سالمية, الرباط, ))))ه�/)00)م, ج.), �ض 

.(((
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بين  الثقافية  العالقات  »مالمح  المن�ني,  راجع:محمد   .((
المغرب والم�سرق« مجلة المناهل, العدد), ال�سنة الثالثة, 
رجب ))))ه�/ي�لي�))))م, �ض))). وراجع: عبدا لعزيز 
والإ�سعاع  للفكر  كمنتدى  المغربية  الزاوية   » اهلل,  بنعبد 

العلمي))(... مقالة �سابقة, �ض ))
راجع: عز الدين كرا, الم�اقع الأثرية الإ�سالمية بمنطقة   .((
التاريخي والدرا�سة الميدانية, م�ساهمة  عبدة بين الن�ض 
في و�سع خريطة اثرية للمنطقة, اأطروحة ال�سلك الثالث, 
الرباط  وال��ت��راث,  الآث���ار  عل�م  ال�طني  المعهد  مكتبة 

مرق�نة, 000)م, �ض))-)), 0)
اأحمد الت�فيق, من رباط �ساكر اإلى رباط اأ�سفي... مرجع   .((

�سابق, �ض )).
بمنطقة  الإ�سالمية  الأثرية  الم�اقع  ك��را,  الدين  عز  وراج��ع: 

عبدة... مرجع �سابق, �ض))-)) 
ي��سف ابن الزيات, الت�س�ف...م�سدر �سابق, �ض ))).  .((

عبد اهلل ال�سعيدي الرجراجي, ال�سيف الم�سل�ل... م�سدر   .(0
�سابق, �ض)0), وراجع: الم�سدر نف�سه, �ض )))
نف�سه, �ض)0). وراجع الم�سدر نف�سه, �ض ))).  .((
نف�سه, �ض)0), وراجع: الم�سدر نف�سه, �ض )))  .((

الإحالة نف�سها.  .((
الت�س�ف... م�سدر �سابق, �ض)).   .((

الم�سدر نف�سه, �ض ))), ))).   .((
محمد العبدي الكان�ني, اآ�سفي وما اإليه... م�سدر �سابق,   .((

�ض ))
القبلة...م�سدر  كتاب  الحليم,  عبد  �سالح  اأبي  بن  �سالح   .((

�سابق, �ض)). 
وراجع: 

محمد المن�ني » مالمح العالقات الثقافية بين المغرب   -
وت�ن�ض«, مجلة المناهل, ت�سدر وزارة الثقافة بالرباط, 

العدد), رجب ))))ه�/))))م,�ض)))-)))
المهدي بن محمد ال�سعيدي, حركة الإ�سالح المالكي   -
بالمغرب ودور وكاك ابن زل� اللمطي... مقالة �سابقة, 

�ض)))
اأبي  تالمذة  عن  يتحدث  الحليم  عبد  اب��ن  اأن  وال�ا�سح   
محمد  اأبي  تالمذة  ولي�ض  القيرواني,  زيد  اأبي  بن  محمد 
عبد اهلل بن ت�سييت نزيل اأغمات, كما ذهب اإلى ذلك اأحمد 
الت�فيق ومن نقل عنه. راجع: ي��سف ابن الزيات التادلي, 
و�ض))),  هام�ض)),  ���ض))  �سابق,  م�سدر  الت�س�ف... 

هام�ض )). محمد الط�كي, » دور الرحلة وم�ساهمة عباد 
ون�ساك رباط اأَكل� في قيام دولة المرابطين ون�سر الثقافة 
الإ�سالمية في الجن�ب المغربي«, مجلة جامعة ابن ي��سف, 
بمراك�ض,  ي��سف  اب��ن  جامعة  اإح��ي��اء  جمعية  ت�سدرها 

العددان الثامن والتا�سع, 0)0)م,�ض))) هام�ض)).
عبد  اب��ن  عند  ورد  لما  فهم  �س�ء  عن  ناتج  الخلط  فهذا   
 ...« الكتاب  اأن م�ؤلف هذا  القبلة, حيث  الحليم في كتابه 
اأبي محمد, فظن محقق الت�س�ف اأن  ذكرهم ب�سفة طلبة 
�ساحب  ي�سير  بينما  ت�سييت,  بن  محمد  اأب�  ه�  المق�س�د 
اأبي زيد  اأب� محمد بن  المق�س�د ه�  اأن  القبلة على  كتاب 
القيرواني �ساحب كتاب الن�ادر. قال: واإلى تلك الجهة بنى 
تالميذ اأبي محمد م�ساجدهم لأنهم حمل�ا عن اأبي محمد 
كتاب  في  ذكره  ما  اإلى  عنه  رجع  ثم  الن�ادر.  في  ذكر  ما 
مجمع الأ�س�ل, اإلى اأن قال: وذكر اأب� الطيب عبد المنعم 

اأن ابن اأبي زيد رجع عما ذكره في الن�ادر...« راجع:
المهدي بن محمد ال�سعيدي, حركة الإ�سالح المالكي   -
مقالة  ال��ل��م��ط��ي...  زل���  اب��ن  وك���اك  ودور  بالمغرب 

�سابقة,�ض))).
المالكي  الإ���س��الح  حركة  ال�سعيدي,  محمد  بن  المهدي   .((
�سابقة,  اللمطي...مقالة  زل�  ببن  وك��اك  ودور  بالمغرب 

�ض)))
ال��ت�����س���ف... م�سدر  ال���ت���ادل���ي,  ال���زي���ات  اب���ن  ي������س��ف   .((

�سابق,�ض)) 
 .(( �ض  �سابق,  م�سدر  المحا�سرات...  الي��سي,  الح�سن   .(0
�سابق,  م�سدر  اأ�سفي...  عالئق  الكان�ني,  محمد  وراجع: 
وتاريخ  رج��راج��ة  ال��رج��راج��ي,  ال�سعيدي  محمد  ���ض)). 

المغرب... مرجع �سابق, �ض ))
ي��سف ابن الزيات التادلي, الت�س�ف... م�سدر �سابق, �ض   .((

.(((
راجع تفا�سيل هذه المعل�مات عند: عز الدين كرا, الم�اقع   .((

الإثرية الإ�سالمية....مرجع �سابق �ض))-))
المرجع نف�سه, �ض0)  .((

عبد اهلل الرجراجي ال�سعيدي, ال�سيف الم�سل�ل... م�سدر   .((
�سابق, )))

الثقافية  ال��ح��ي��اة  مظاهر  ال��ح��اج,  اآي���ت  محند  وراج����ع:   
بحاحا... مرجع �سابق, �ض)), )))-)))

هذا  ب��ه  ع��رف  ال��ذي  م��ك��دول  ا�سم  اأن  الأم���ر  ه��ذا  ويفيد   .((
تلك  يبدد  الهجري  ال�ساد�ض  القرن  من  ابتداء  الميناء 
الخرافة التي تق�ل باأن اأمكدول تحريف ل�سم ) ماك دول( 
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القرن  في  ال�س�اطىء  بهذه  حل  الذي  البريطاني  البحار 
ال�ساد�ض ع�سر, مع اأن هذا ال�سم عرفه الجغرافي�ن العرب 

قديما, ثم حرف اإلى م�غادور )نف�سه, �ض))(.
عبد اهلل الرجراجي ال�سعيدي, ال�سيف الم�سل�ل... م�سدر   .((

�سابق, �ض))).
قال محمد العبدي الكان�ني في ترجمة ي��سف بن تا�سفين:   .((
» لم يكن يقرب منه ويحظى عنده اإّل من َعِلم ِعْلم الفروع, 
اأعني فروع مذهب مالك« � عالئق اأ�سفي... م�سدر �سابق, 

�ض))
مراك�ض  تاأ�سي�ض  منذ  المرابطين  اهتمام  نن�سى  اأن  دون   
مردود  وذات  ا�ستراتيجية,  منطقة  باعتبارها  بدكالة, 
اإن دكالة كانت دائما فدان  فالحي مهم جدا, حيث يقال 

مراك�ض.
بمراك�ض  الفقهاء  اأفتى  لما  اأن��ه   ...« الت�س�ف  في  ج��اء    .((
جامع  ب�سحن  ف��اأح��رق  للغزالي  الإح��ي��اء  كتاب  ب��اإح��راق 
الرجراجي  المليجي  اهلل  ]عبد  اأب� محمد  �ساأل  ال�سلطان, 
ال�س��ساوي[ عن الذين اأفت�ا باإحراقه, فكان كلما �سمي له 
واحد منهم دعا عليه. ثم قال: واهلل ل اأفلح ه�ؤلء الأ�سقياء! 
الفقهاء« ي��سف  اأولئك  فما انق�سى �سهر حتى مات جميع 
�ض))).  �سابق,  م�سدر  الت�س�ف...  التادلي,  الزيات  ابن 
وتاريخ  رج��راج��ة  ال��رج��راج��ي,  ال�سعيدي  محمد  وراج���ع: 

المغرب... مرجع �سابق, �ض)). 
وذكر هذا الأخير اأن عالما اآخر يعرف باأبي بحر البلخي,   
م�ساألة  من  نف�سه  الم�قف  اتخذ  باأغمات,  بدوره  ال�ساكن 
اإحراق اإحياء عل�م الدين, حيث ا�ستعظم الأمر, و�ساأل عن 
اإّل  اأحدا  له  اأفت�ا بحرق الإحياء, فما ذكروا  اأولئك الذين 
دعا عليه فما مّر عليهم �سهر من الزمان حتى لم يبق اأحد 
باأن�اع  اأ�س�اإ حال وعرف�ا  ومات�ا على  المفتين,  اأولئك  من 

العق�بات ) المرجع نف�سه(.
�سابق,  م�سدر  الت�س�ف...  التادلي,  الزيات  ابن  ي��سف   .((

�ض)))� ))).
الم�سدر نف�سه, �ض))   .(0

راجع: نف�سه, �ض ))) � ))), ))), ))) � ))).  .((
نف�سه, �ض)))  .((

بميم�نة  العامة  عند  فم�سه�رة  الدكالي  ميم�ن  بنت  منية  اأما 
ال�سرقي  بالجانب  ونزلت  مكنا�سة,  من  اأ�سلها  تاَكن�ت, 
باب  خ��ارج  ودفنت  )))ه���,  عام  ماتت  وبه  مراك�ض,  من 
الدباغين. وكانت من الأفراد الذين ل يتاأخرون عن ح�س�ر 
الإعالم  المراك�سي,  العبا�ض  راج��ع:  �ساكر.  رباط  م��سم 

بمن حل مراك�ض واأغمات من الأعالم, تحقيق عبد ال�هاب 
ابن من�س�ر, المطبعة الملكية, الرباط, ))))ه�/))))م, 

ج.), �ض))).
�سابق,  المحا�سرات...م�سدر  الي��سي,  الح�سن  وراج��ع:   .((

�ض )).
وف�سال عن رباط �ساكر, حظيت ربط دكالة ورجالها ب�سمعة   
ومحجا  الت�س�ف,  اإلى  المت�س�فين  قبلة  ف�سارت  كبيرة, 
الت�س�ف,  )راج��ع,  والمريدين  ال�س�فية  من  لل�سائحين 
المعزى  كتاب  �ساحب  ذكر  ال�ساأن  هذا  وفي   .)((0 �ض 
كان�ا  اأنهم  الأخيار,  اجتماع  اأمكنة  عن  حديثه  �سياق  في 
»يجتمع�ن برباط �ساكر وب�ساحل دكالة » )�ض)))(. فهل 
المق�س�د اأنهم كان�ا يجتمع�ن في محل اأخر ب�ساحل دكالة 
غير رباط �ساكر, اأم ه� واو الإ�سافة �سقطا �سه�ا بعد كلمة 
رباط �ساكر وقبل �ساحل دكالة ؟ علما اأن ابن قنفذ ي�سير 
اأنه ح�سر » مع جملة من هذه الط�ائف م�اطن عدة منها 
البحر  �ساحل  على  الأق�سى  المغرب  فقراء  اجتماع  زمان 
المحيط ج�ف اإقليم دكالة بين بلد اأ�سفي وبلد تيطنفطر« 
وت�سحيحه  بن�سره  اعتنى  الحقير,  وع��ز  الفقير  )اأن�����ض 
الجامعي  المركز  من�س�رات  ف�ر,  واأدولف  الفا�سي  محمد 

للبحث العلمي, الرباط, ))))م,�ض))(, فتاأمل.
الت�س�ف, �ض)))� ))).   .((

اأ�سفي وعبدة,  اأحمد ال�سبيحي, باك�رة الزبدة من تاريخ   .((
ال�سالوي  ال�سبيحي  محمد  ب��ن  اأح��م��د  ت  كتابا  �سمن: 
ح�ل اأ�سفي, تحقيق وتعليق: عبد الرحيم العطاوي, محمد 
من�س�رات  الر�س�اني,  الرحالي  رك���ك,  عالل  الظريف, 

جمعية البحث والت�ثيق والن�سر, اأ�سفي, )00)م, �ض )).
اإبراهيم الماجري, المنهاج ال�ا�سح في تحقيق  اأحمد بن   .((
كرامات اأبي محمد �سالح, تحقيق عبد ال�سالم ال�سعيدي, 
ر�سالة لنيل دبل�م الدرا�سات العليا, �سعبة التاريخ, مرق�نة, 

خزانة كلية الآداب بالرباط, ))-))))م, �ض))) -)))
كانت  رم�سان  وع�سري  �سابع  في  الجمع  انعقاد  اأن  ل�سك   .((
ي�سر  لم  واإذ  القدر.  ليلة  واإح��ي��اء  ال��ق��راآن  لختم  منا�سبة 
فيها  المنا�سبة  اإل��ى  فاإ�سارته  ذلك  اإل��ى  الت�س�ف  �ساحب 
الخياط  محمد  بن  اأحمد  ذكر  ال�سدد  هذا  وفي  كفاية. 
ال�ستين  بعد  المت�فى  الم�سترائي  الدكالي  اإبراهيم  ابن 
بمراك�ض  النا�ض  »وم��ازال  قائال:  ))))م,  واأل��ف/  ومائة 
ور�ساتقها واأعمالها يق�سدون هذا الرباط في ليلة ال�سابع 
بجم  ال��ق��راآن  لختم  يح�سرون  رم�سان  م��ن  والع�سرين 
النا�ض, وبين الرباط المذك�ر ومراك�ض  غفير من اأخالط 
�سابق,  م�سدر  المنق�د...  الذهب  )�سل�سلة  ي�م«  م�سيرة 
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)ت.))))ه�����/))))م(.  الح�ات  �سليمان  ونقل   .(( �ض 
المق�س�دة,  )الرو�سة  برمته  الكالم  هذا  الم�سترائي  عن 
ج.), �ض)))(. وقال الفقيه الكان�ني: »... نعم لما تبدلت 
ويط�ف�ن  ي��اأت���ن  الجهلة  النا�ض  من  كثير  �سار  الأح����ال 
ببع�ض تلك الم�ا�سع وهذا جهل عظيم وبدعة قبيحة, لأن 
الط�اف عبادة مخ�س��سة بالبيت الحرام بمكة, وقد اأ�سار 
اأب� علي الي��سي اإلى اإنكار تغالي النا�ض فيه كما في كتاب 

المحا�سرات له« )ج�اهر الكمال , ج.), �ض ))(.
م�سدر  الت�س�ف...  التادلي,  الزيات  ابن  ي��سف  راج��ع:   .((

�سابق, �ض )))
الم�سدر نف�سه, �ض )0)  .((

نف�سه, �ض )))  .(0
راجع: نف�سه, �ض )))  .((

نف�سه, �ض )))  .((
اأهل قرية مليجة  اأبا زكرياء يحيى المليجي من  نعني هنا   .((

من بالد رجراجة. راجع: الم�سدر نف�سه, �ض)))
اأن تك�ن ث�رة عتاب اندلعت بعد وفاة  رجح اأحمد الت�فيق   .((
عبد الم�ؤمن الم�حدي, اأي �سنة )))ه� / ))))م, ا�ستنادا 
اإلى خبر ورد في اأخبار اأبي العبا�ض ال�سبتي عن اإخالء داي 
�سنة )))ه� )الت�س�ف, مقدمة المحقق, �ض 0)(. وع�سده 
المغراوي,  محمد  مثال:  )راج��ع  اآخ��رون  ال��راأي  ه��ذا  في 
»عتاب«, معلمة المغرب, مجلد )), �ض)))).. وقد حدد 
م�سطفى   ( )))ه����  �سنة  قيامها  ت��اري��خ  الباحثين  اأح��د 
بينما   .)((( �ض  �سابقة,  ه�د...مقالة  ابن  ث�رة  بن�سباع, 
القرن  اأواخ��ر  في  قامت  الث�رة  اأن  ال�سريف  محمد  يرى 
الم�ؤمن  عبد  بن  ي��سف  يعق�ب  اأب��ي  زمن  اأي  )ه���/))م, 
الذي ت�لي الحكم بين )))ه� و0))ه�, ا�ستنادا اإلى تاريخ 
ال�سابع  القرن  بداية  في  دكالة  من  فيها  الم�ساركْين  وفاة 

)مقدمة الم�ستفاد, �ض ))(. 
)).   اأحمد الت�فيق مقدمة الت�س�ف... م�سدر �سابق, �ض 0)

كمادة  التاريخ  كتب  التريكي,«  وح��ام��د  ف��رح��ات  حليمة   .((
من�س�رات  المناقب,  واأدب  التاريخ  �سمن:  تاريخية«, 
عكاظ,  من�س�رات  التاريخي,  للبحث  المغربية  الجمعية 

الرباط, �ض))
)).  اأحمد الت�فيق, مقدمة الت�س�ف... م�سدر �سابق, �ض 0)

�سابق,  الت�س�ف...م�سدر  التادلي,  الزيات  اب��ن  ي��سف   .((
�ض)))-)))

 ,((( �ض  نف�سه,  عتاب:  ث�رة  عن  وراجع  �ض)0).  نف�سه,   .((
(0(

0).  نف�سه, �ض)))
من  »�سند  عتاب  لحركة  يك�ن  اأن  الت�فيق  اأحمد  رج��ح    .((
�سبب...  من  لأكثر  لها  مر�سحة  ت��ادل  وقبائل  الع�سبية, 
الم�سامدة  من  ولي�ست  �سنهاجية  كلها  المنطقة  وقبائل 
عتاب  اأيت  قبيلة  اأن  وافتر�ض   ,« الم�حدين  اأي��دوا  الذين 
الت�س�ف,  مقدمة   ( اإليه  تن�سب  داي  لمنطقة  المجاورة 

�ض0) (.
 ,(( مجلد  المغرب,  معلمة  »ع��ت��اب«,  المغراوي,  محمد   .((

�ض))))-))))
محمد القبلي, » ح�ل بع�ض م�سمرات »الت�س�ف »», �سمن:   .((
التاريخ واأدب المناقب, من�س�رات الجمعية المغربية للبحث 
التاريخي, من�س�رات عكاظ, الرباط, ))))م, �ض ))� ))

المرجع نف�سه, �ض ))   .((
الناظرين  بهجة  الأزم����ري,  العظيم  عبد  بن  محمد   -
مناقب  في  العالمين  رب  وو�سيلة  الحا�سرين  واأن�ض 
ن�سخة  خا�سة,  مخط�طة  ال�سالحين  اأمغار  اآل  رجال 
تيط, �ض ))-)). محمد المازوني, اآل اأمغار في تيط 
العليا,  الدرا�سات  دبل�م  لنيل  ر�سالة  وتام�سل�حت, 
والعل�م  الآداب  كلية  خزانة  مرق�نة,  التاريخ,  �سعبة 

الإن�سانية, الرباط, ))�))))م, �ض)))-)))
كمادة  المناقب  كتب   « التريكي,  وحامد  فرحات  حليمة   .((
من�س�رات  المناقب,  واأدب  التاريخ  �سمن:  تاريخية«, 
عكاظ,  من�س�رات  التاريخي,  للبحث  المغربية  الجمعية 

الرباط, �ض))
اأ�سار بع�ض الباحثين اإلى اأن الفترة النتقالية بين الم�حدين   .((
والمرينيين عرفت تراجعا في م��سم �ساكر على الم�ست�ى 
)حليمة  زيارته  من  ال�سي�خ  كبار  تمنع  كانت  التنظيمي, 
تاريخية... المناقب كمادة  التريكي, كتب  فرحات وحامد 
مقالة �سابقة, �ض))(. والمفتر�ض اأن هذا التراجع حدث 

قبل ذلك بكثير.
عاد اأب� محمد �سالح اإلى المغرب في نهاية القرن ال�ساد�ض   .((
الهجري, ح�الي 0))ه� /))))م. محمد القبلي, » قراءة 
وال�لية  ال��دول��ة  �سمن:  ���س��ال��ح«,  محمد  اأب���ي  زم��ن  ف��ي 
� عالئق وتفاعل, من�س�رات  والمجال في المغرب ال��سيط 
وراجع:  ���ض)).  ))))م,  البي�ساء,  للن�سر,  ت�بقال  دار 
محمد  اأب�  ال�سيخ  اآ�سفي:  مدينة  غ�ث  كريدية,  اإبراهيم 
من�س�رات   ,Safigraphe مطبعة  ال�س�في,  وطريقه  �سالح 
جمعية اآ�سيف لحماية التراث الثقافي والمعماري, اآ�سفي, 

)00)م, �ض)).
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رباط 
�ساكر:

موؤ�س�سة 
دينية 

عتيقة في 
المغرب 
االأق�سى

راجع: اأحمد ب��سرب, دكالة... مرجع �سابق, �ض)))  .((
راجع:   .((

 Mohamed KABLY, Société pouvoir et religion 
au Maroc…op. cit.,p.308 

راجع مثال: محمد ال�سريف, مقدمة الم�ستفاد في مناقب   .(0
الُعّباد في مدينة فا�ض وما يليها من البالد, تحقيق  محمد 
ال�سريف, من�س�رات كلية الآداب والعل�م الإن�سانية, تط�ان, 

)00)م, �ض))-)), ))-))
راجع: محمد ابن تيجالت, اإِْثِمد العينين ونزهة الناظرين   .((
اأبي  واأخ��ي��ه  محمد  اهلل  عبد  )اأب���ي  الأخ���ي��ن  مناقب  ف��ي 
تحقيق  الهزميري(,  الكريم  عبد  ابني  الرحمن  عبد  زيد 
العليا,  الدرا�سات  لنيل دبل�م  الدين, ر�سالة  محمد رابطة 
بالرباط,  الآداب  كلية  خزانة  مرق�نة,  التاريخ,  �سعبة 

))-))))م, �ض 0)), ))), )))
الم�سدر نف�سه, �ض)))  .((

نف�سه, �ض)))  .((
اأن�ض الفقير... م�سدر �سابق, �ض)).   .((

الباحثين.  بع�ض  اعتقد  كما  تيط,  في  الجتماع  هذا  يكن  ولم 
في  الثقافية  الحياة  مظاهر  ال��ح��اج,  اآي��ت  محند  راج��ع: 

حاحا, مرجع �سابق, �ض)))
راجع:  .((

 Mohamed KABLY Société pouvoir et religion 
au Maroc à la fin du Moyen – Age: XIV-XVe 
siècle, Collection Islam d’hier et d’aujourd’hui, 
Maisonneuve & larose, Paris ,1986. , p. 309 

اأحمد بن قنفذ, اأن�ض اللفقير... م�سدر �سابق, �ض))  .((
راجع:  .((

 Mohamed KABLY, Société pouvoir et religion 
au Maroc…op.,cit.,p. 309 

راجع: نفي�سة الذهبي, »التنظيم ال�س�في الجماعي وترجمة   .((
من  اأ�سفي  اإقليم  تاريخ  �سمن:  �سالح«,  محمد  اأبي  ال�سيخ 
الحقبة القديمة اإلى الفترة المعا�سرة, من�س�رات م�ؤ�س�سة 

دكالة عبدة للثقافة والتنمية, �ض)0)
راجع: الم�سطفى حمزة, » ورقات من تاريخ قبيلة اأحمر«,   .((

�سمن: تاريخ اإقليم اأ�سفي...مرجع �سابق,  �ض))
مطبعة   IMBH,اأحمر ب��الد  حمزة,�سلحاء  الم�سطفى   .(0

اأ�سفي, 0)0)م,�ض ))
الح�سن الي��سي, المحا�سرات... م�سدر �سابق, �ض ))  .((

اأحمد النا�سري, ال�ستق�سا لأخبار دول المغرب الأق�سى,   .((

دار الكتاب, الدار البي�ساء, ))))م, ج.), �ض )). وراجع: 
ج.)),  معلمة  �ساكر«  رب��اط   « الحاج,  اأي��ت  محند  محمد 

))))/)00),�ض ))))
�ض  ج.),  �سابق,  م�سدر  الإع��الم...  المراك�سي,  العبا�ض   .((

(((-(((
الم�سدر نف�سه  .((

نف�سه.  .((
مرجع  �سيكر...  �سيدي  برباط  تعريف  كريدية,  اإبراهيم   .((

�سابق, �ض ))
تراجم  ف��ي  الكمال  ج���اه��ر  ال��ك��ان���ن��ي,  العبدي  محمد    .((

الرجال,, ج.), �ض ))
�سابق,  مرجع  اأحمر...  بالد  �سلحاء  حمزة,  الم�سطفى   .((

�ض))

الم�صــادر والمراجع

كتاب المغرب في ذكر بالد اأفريقية والمغرب, لأبي عبيد   -
البكري, طبعة دو�سالن, باري�ض, ))))م.

محمد  للطبع  اأع��ده��ا  الي��سي,  للح�سن  الــمــحــا�ــصــرات,   -
حجي, مطب�عات دار المغرب للتاأليف والترجمة والن�سر, 

))))ه�/))))م.
االإعــالم بمن حل مراك�ص واأغمات من االأعــالم, للعبا�ض   -
ابن اإبراهيم المراك�سي, تحقيق عبد ال�هاب بن من�س�ر, 

المطبعة الملكية, الرباط, 00))ه�/0)))م.
اأ�صرف بقعة واأقد�ص بناحية مراك�ص«, لعبد الحي الكتاني,«   -
مجلة المغرب, ال�سنة الخام�سة, عدد ربيع الثاني � جمادى 

الأولى))))ه�/ ي�ني� � ي�لي�ز ))))م.
»اإنتاج  الحاج,  اأيت  لمحند  المغرب,  معلمة  �صاكر,  رباط   -
الجمعية المغربية للتاأليف والترجمة والن�سر, ن�سر مطابع 

�سال,)))) ه� /)00) م.
»لعز   ,Note sur le Ribat de chakir (sidi Chiker)  -
اإعداد  المغرب,  في  وزواي��ا  رباطات  �سمن:   » كرا,  الدين 
والعل�م  الآداب  كلية  من�س�رات  ال����ارث,  اأحمد  وتن�سيق 

الإن�سانية, الجديدة, )00)م.
تعريف برباط �صيدي �صيكرببالد احمر لإبراهيم كريدية,   -
في  للبحث  اآ�سفي  جمعية  من�س�رات   ,Safigraphe مطبعة 

التراث الديني والتاريخي والفني,)00)م.
رباط �صاكر ) �صيدي �صيكر( والتيار ال�صوفي حتى القرن   -
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مطبعة  الرجراجي,  ال�سعيدي  لمحمد  الهجري,  ال�صاد�ص 
وليلي للطباعة والن�سر, مراك�ض, ))))ه�/0)0)م.

التوفيق,  اأحمد  تحقيق  الت�صوف,  رجــال  اإلــى  الت�صوف   -
والعل�م  الآداب  كلية  من�س�رات  ال��زي��ات,  اب��ن  لي��سف 

الإن�سانية, الرباط, )0))ه�/))))م.
دكالة وال�ستعمار البرتغالي اإلى �سنة اإخالء اآ�سفي واأزم�ر   -
ب��سرب,  اأحمد   ,)(((( اأكت�بر  غ�����س��ت))))�  )ق��ب��ل)) 
مطبعة دار الثقافة, الدار البي�ساء, )0))ه�/))))م, �ض 

.(((
المدن الم�حدية, لأحمد قدور, ر�سالة جامعية في التاريخ,   -

مرق�نة, خزانة كلية الآداب بالرباط, ))-))))م.
�سمن:  ال��سيط«,  بالمغرب  الرباطات  رائ��دة  »رجراجة   -
الفترة  اإل���ى  القديمة  الحقبة  م��ن  اآ���س��ف��ي  اإق��ل��ي��م  ت��اري��خ 
 ,( رقم  عبدة  دكالة  دفاتر  اأ�سكان,  للح�سين  المعا�سرة, 
م�ؤ�س�سة  ن�سر  البي�ساء,  الدار  المغربية  الن�سر  دار  مطبعة 

دكالة عبدة للثقافة والتنمية, 000)م.
ال�سغير  لمحمد  رج��ال,  �سبعة  مناقب  في  الحجال  درر   -
الإفراني, درا�سة وتحقيق ح�سن جالب, المطبعة وال�راقة 

ال�طنية, مراك�ض, ))))ه�/000)م,.
العي�ن المر�سية في ذكر بع�ض مناقب الطائفة الرجراجية,   -
كريم, مطابع  الكريم  عبد  درا�سة  �سعيد,  بن  الكبير  لعبد 

الأطل�ض, �ض.م- الرباط, ))))م.
بني  م��اآث��ر  ف��ي  ال��م��م��دودة  والحلل  المق�س�دة  ال��رو���س��ة   -
العزيز  عبد  وتحقيق  درا���س��ة  ال��ح���ات,  �س�دة,�سليمان 
تيالني, مطب�عات م�ؤ�س�سة اأحمد بن �س�دة الثقافية, فا�ض, 

))))ه�/))))م.
العبدي  لمحمد  المغرب,  بمل�ك  ومنطقتها  اأ�سفي  عالئق   -
الكان�ني, تحقيق عالل رك�ك, الرحالي الر�س�اني, محمد 

الظريف, مطبعة ربانيت, الرباط, )00)م.
لمحمد  وحديثا,  قديما  اإليه  وما  اآ�سفي  اإليه  وما  اآ�سفي   ,  -
قديما  اإليه  وما  اآ�سفي  اإليه  وما  اآ�سفي  الكان�ني,  العبدي 
 /(((( م�سر,   الكبرى,  التجارية  المطبعة  وحديثا, 

.((((
�سحبة  الرجراجيين  على  اأنكر  فيمن  الم�سل�ل  ال�سيف   -
المقدم  ال��ب�����س��ي��ر  ب��ن  م��ح��م��د  ب��ن  اهلل  ل��ع��ب��د  ال��ر���س���ل, 
بن  محمد  تقديم  البطريط�سي,  ال�سعيدي  ال��رج��راج��ي 
مطب�عات  ال�سعيدي,  ال��رج��راج��ي  محمد  ب��ن  ع��ب��داهلل 
الطبعة  ال�س�يرة,  بمدينة  الإ�سالمي(  ال�سعبي  )معهد 

الأولى )0))ه�/))))م.

الأ�سالف  من  الأع��الم  ذكر  في  المنق�د  الذهب  �سل�سلة   -
الدكالي  اإب��راه��ي��م  اب���ن  ام��ح��م��د  ب��ن  وال���ج���دود, لأح��م��د 

الم�سترائي, م.خ.ع., الرباط, رقم, �ض)). 
بن  العزيز  لعبد   »)(( للفكر  كمنتدى  المغربية  »الزاوية   -
عبد اهلل, , مجلة دع�ة الحق, العدد ))), جمادى الأولى 

)0))ه�/ فبراير))))م.
الحاج,  اآي��ت  لمحند  حاحا,  في  الثقافية  الحياة  مظاهر   -
مرق�نة, خزانة  واآدابها,  العربية  اللغة  في  ر�سالة جامعية 

كلية الآداب والعل�م الإن�سانية, الرباط., ))))م,.
مطبعة  حمزة,  للم�سطفى   ,  IMBH اأحمر  بالد  �سلحاء   -

اأ�سفي, 0)0)م.
الزاوية الدلئية ودورها الديني والعلمي وال�سيا�سي, لمحمد   -
حجي, مطبعة النجاح الجديدة, الدار البي�ساء, )0)) ه� 

/))))م.
تحقيق  وال��م��غ��رب,  الأن��دل�����ض  اأخ��ب��ار  ف��ي  المغرب  البيان   -
الثقافة,  دار  بروفن�سال,  ليفي  اإ.  و  ج.�ض.ك�لن  ومراجعة 

بيروت,))))م.
العبدي  لمحمد  ال��رج��ال,  ت��راج��م  ف��ي  ال��ك��م��ال  ج���اه��ر   -
الكان�ني, جزاآن, تحقيق عالل رك�ك, الرحالي الر�س�اني, 
محمد الظريف, من�س�رات جمعية البحث والت�ثيق والن�سر, 

اأ�سفي, ))))ه�/)00)م.
زل�  بن  وك��اك  ودور  بالمغرب  المالكي  الإ�سالح  حركة   «  -
ال�سعيدي,مجلة  محمد  ب��ن  للمهدي  خاللها«,  اللمطي 
المغاربة,  الم�ؤرخين  جمعية  ت�سدرها  العربي,  التاريخ 

الرباط, العدد)), �سيف 0)))ه�/)00)م.
الأعظم  بالم�سجد  العلمية  الخزانة  مخط�طات  فهر�ض   .(
الأوقاف  وزارة  من�س�رات  العلمي,  الرحيم  لعبد  بتازة, 

وال�س�ؤون الإ�سالمية, الرباط, ))))ه�/)00)م.
الثقافية بين المغرب والم�سرق, لمحمد  مالمح العالقات   
رجب  الثالثة,  ال�سنة  العدد),  المناهل,  مجلة   « المن�ني, 

))))ه�/ي�لي�))))م
الن�ض  بين  عبدة  بمنطقة  الإ�سالمية  الأث��ري��ة  الم�اقع   .(
م�ساهمة  كرا,  الدين  لعز  الميدانية,  والدرا�سة  التاريخي 
في و�سع خريطة اأثرية للمنطقة, اأطروحة ال�سلك الثالث, 
الرباط  وال��ت��راث,  الآث���ار  عل�م  ال�طني  المعهد  مكتبة 

مرق�نة, 000)م. 
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نحو اإن�شاء المكتبة الرقمية للمخطوطات
بمخبر مخطوطات الح�شارة الإ�شالمية

 في �شمال اإفريقيا بجامعة وهران
اأ . موالي امحمد 

اأ�ستاذ المخط�طات بق�سم علم المكتبات والعل�م ال�ثائقية 
جامعة وهران - الجزائر

مقدمة: 
االأهمية  هذه  ورغم  عنها,  للباحثين  غنى  ال  التي  المعرفة  اأوعية  اأحد  المخطوطات  تعدُّ 
التي تكت�صبها اإال اأنها لم تحَظ اإلى حد االآن في الجزائر باالهتمام الكافي, بجعلها في متناول 
الدار�صين, جمعا و�صيانة وفهر�صة ثم رقمنتها من اأجل الحفظ والن�صر, بل نجد الكثير منها ما 

يزال عند االأفراد وفي الزوايا عر�صة للتلف والتاآكل.
الغنية  العربية  البالد  بين  من  الجزائر  وتعد 
بالمخط�طات,  تحتفظ  التي  العلمية  بالمراكز 
هذه  والق�س�ر,  والكتاتيب,  والم�ساجد  كالزوايا 
المختلفة في �سرق وغرب وجن�ب  العلمية  المراكز 
المخط�طات  م��ن  بكن�ز  تحتفظ  م��ازال��ت  ال��ب��الد 
وهي  جزائريين,  وغير  جزائريين  لعلماء  النفي�سة 
في  تك�ن  حتى  عنها  للك�سف  وا�سعة  حملة  تنتظر 

متناول الباحثين.
مادية,  كقطعة  العربي  المخط�ط  درا���س��ة  اإن 
تاريخ  من  جانب  اكت�ساف  من  الباحثين  �ستمكن 
عن  ف�سال  هذا  مجه�ل,  مازال  الح�ساري,  العرب 
م��س�ع,  اأي  عن  للمعل�مات  كم�سدر  ا�ستخدامه 
المعل�مات  اأوع��ي��ة  مختلف  ���س��اأن  ذل��ك  ف��ي  �ساأنه 
المخط�طات  لخ�س��سيات  نظرًا  لكن  الأخ���رى, 
العربية الإ�سالمية, واختالفها عن اأوعية المعل�مات 

المخط�طات  ل��سعية  ونظرا  جهة,  من  الأخ���رى 
الخا�سة  اأو  العامة,  المكتبات  في  �س�اء  العربية, 
والحفاظ  حمايته,  ف��اإن  اأخ��رى,  جهة  من  الأهلية 
المعل�مات  تكن�ل�جيا  ا�ستعمال  ي�ست�جب  عليه, 
ب�سفة عامة والرقمنة على وجه الخ�س��ض, بغر�ض 

اإتاحته للباحثين. 
المجتمع  م�ؤ�س�سات  اأه��م  من  الجامعات  وتعد   
المعنية بالبحث العلمي, حيث ي�سكل البحث العلمي 
مهمة  بعد  للجامعات  الثانية  الأ�سا�سية  المهمة 
ا�ستحدثت  الجزائرية  الجامعات  وف��ي  التدري�ض, 
م�ؤ�س�سات جامعية تعرف بمخابر البحث, تهتم على 
الخ�س��ض بالبحث العلمي في مجال المخط�طات, 
الدولة  ت�ليها  التي  الكبرى  الأهمية  اإطار  في  وهذا 
المخط�طات,  مجال  في  العلمي  للبحث  الجزائرية 
على  المخط�طات  في  البحث  مخابر  اأن�ساأت  حيث 
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وهي:  ال�طن,  عبر  كبرى  جامعات  ث��الث  م�ست�ى 
الجزائر,  وجامعة  بق�سنطينة,  منت�ري  جامعة 
كان�سغال  المخط�ط  اإدراج  بهدف  وهران  وجامعة 

معرفي, ومجال بحث علمي. 

وبظه�ر التكن�ل�جيات الحديثة باأن�اعها, والرقمنة 
على وجه الخ�س��ض, اأ�سبح باإمكان الباحثين الي�م 
الح�س�ل على المخط�طات في �سكلها الرقمي, حتى 
المكتبات  ال�طن, عن طريق م�اقع  ول� كانت خارج 
بالمكتبات  ي��ع��رف  م��ا  اأو  للمخط�طات,  الرقمية 
الرقمية التراثية اأي�سًا, هذا الن�ع من المكتبات, �سهل 
المعل�مات  تكن�ل�جيا  الباحثين, في ظل ظه�ر  على 
واخت�سار  الجهد,  م��ن  الكثير  ���ر  ووفَّ والت�����س��ال, 
تخدم  التي  العلمية,  البح�ث  اإنجاز  في  الم�سافات, 
التراث العربي الإ�سالمي المخط�ط, حيث تمثل م�اقع 
العربية  ال��دول  في  للمخط�طات  الرقمية  المكتبات 
نظرًا  الباحثين,  من  الكثير  اهتمام  محل  والغربية 
ال�سع�بات  من  الكثير  ذللت  خدمات  من  ت�فره  لما 

والعراقيل التي تعتر�ض بح�ثهم.
اإ�سكالية الدرا�سة: 

الإ�سالمية في  الح�سارة  يعدُّ مخبر مخط�طات 
التي  الجامعية  الم�ؤ�س�سات  اإح��دى  اإفريقيا  �سمال 
مجال  في  العلمي  بالبحث  الخ�س��ض  على  تهتم 
المخط�طات, وبظه�ر ظه�ر اأن�اع حديثة للمكتبات 
باإمكان  اأ�سبح  الرقمية,  المكتبات  في  المتمثلة 
التنقل  دون  المخط�طات  على  الح�س�ل  الباحثين 
مخط�طاته  رقمنة  تمت  ما  اإذا  المخبر  مقر  اإل��ى 
الإ�سرار  دون  رقمية  باأ�سكال  للباحثين  واأتيحت 
للتفح�ض  اإتاحتها  �س�اء  الأ�سلية,  بالمخط�طات 
على ال�سبكات المحلية اأو العالمية, اأو اإتاحتها داخليًا 
الدرا�سة  الغر�ض جاءت هذه  ولهذا  المخبر,  داخل 
الح�سارة  مخط�طات  مخبر  واقع  و�سف  اأجل  من 

وروؤيا  اآفاق  واقتراح  اإفريقيا,  �سمال  في  الإ�سالمية 
مخط�طات  تح�يل  خ��الل  من  للمخبر  م�ستقبلية 
مخط�طات  بع�ض  اإل��ى  بالإ�سافة  المخبر,  مكتبة 
ال�سكل  اإلى  التقليدي  ال�سكل  من  ال�سعبية  الخزائن 
اأهمية  وت������س��ي��ح  رق��م��ي��ة,  م��خ��ط���ط��ات  ال��رق��م��ي 
المخط�طات  واإتاحة  حفظ  في  الرقمية  المكتبات 
الجزائرية بمخبر مخط�طات الح�سارة الإ�سالمية 

في �سمال اإفريقيا.
ت�ساوؤالت الدرا�سة: 

عن  االإجــابــة  الــدرا�ــســة  هــذه  تهدف 
الت�ساوؤالت االآتية:

	ما هي المكتبة الرقمية للمخط�طات؟ •
المخبر  مخط�طات  على  الحفاظ  يمكن  	كيف  •

واإتاحتها رقميا؟
للمخط�طات؟  رقمية  مكتبة  اإن�ساء  يمكن  	كيف  •
وما هي مختلف ايجابياتها بالن�سبة للباحثين في 

مجال المخط�طات؟
اأو المراحل التي لبد  	وما هي مختلف العمليات  •

منها قبل عملية الرقمنة؟
فر�سيات الدرا�سة: 

تق�م هذه الدرا�سة على الفر�سيات التالية:
منا�سبًا  للمخط�طات حالًّ  الرقمية  المكتبة  	تعدُّ  •
من  المخط�طات  مجال  في  للباحثين  بالن�سبة 
رقمية  اأ�سكال  في  المخط�طات  اإت��اح��ة  خ��الل 

كاملة اأو اإتاحة فهار�سها على الأقل.
الحفاظ  ع�امل  من  عاماًل  الفهر�سة  كانت  	اإذا  •
على اأ�س�ل التراث العربي الإ�سالمي المخط�ط 
دورها  لها  للمخط�طات  الرقمية  المكتبات  فان 
وحتى  ال��م��ادي��ة  المعالجة  ف��ي  الأه��م��ي��ة  البالغ 

العلمية للمخط�طات.
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اأهمية الدرا�سة: 
اأهمية  ت��سيح  في  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تكمن 
المكتبات الرقمية للمخط�طات ومختلف المتطلبات 
ثم  لذلك,  الالزمة  والتجهيزية  والمالية  الب�سرية 
المكتبات  ايجابيات  مختلف  على  ال�ق�ف  محاولة 
بمخبر  للباحثين  بالن�سبة  للمخط�طات  الرقمية 
مخط�طات الح�سارة الإ�سالمية في �سمال اإفريقيا 
البحث  تنمية  في  ذل��ك  واأهمية  وه���ران,  بجامعة 

العلمي في مجال المخط�طات بالجزائر.
منهجية الدرا�سة: 

ال��سفي  المنهج  الدرا�سة  هذه  في  ا�ستخدمنا 
التحليلي, ودرا�سة حالة لمخبر مخط�طات الح�سارة 
الإ�سالمية في �سمال اإفريقيا, حيث تم اتباع المنهج 
للمخط�طات  الرقمية  المكتبة  و�سف  في  ال��سفي 
اإن�سائها ومتطلباتها,  واإيجابياتها, ومختلف مراحل 
تحليل  في  ا�ستخدامه  فتم  التحليلي  المنهج  اأم��ا 
ومحاولة  الرقمية  المكتبات  مجال  في  المعطيات 
تكييفها مع المخط�طات كم�سدر هام من م�سادر 
على  رقمية  مكتبة  �سمن  ل��الإدراج  قابل  المعل�مات 

غرار م�سادر المعل�مات الأخرى.
1. المكتبات الرقمية: 

1.1. تعريف المكتبة الرقمية: 
تقتني  بدون ج��دران))(,  الأ�سا�ض مكتبة  هي في 
اأ�سال  المنتجة  �س�اء  الرقمية,  المعل�مات  م�سادر 
ال�سكل  اإل��ى  تح�يلها  ت��م  التي  اأو  رقمي  �سكل  ف��ي 
الرقمي المرقمنة))(, و المعل�مات الرقمية هنا مثل 
كثير من المعل�مات التي تكتب على الحا�س�ب, ومن 
ثم ُتن�سر عبر و�سيط اإليكتروني كالكتاب اللكتروني 
اأو من خالل دورية اإلكترونية اأو ب�ا�سطة الإنترنت, 
يتم تح�يلها من  التي  المرقمنة هي  المعل�مات  اأما 
الأوعية التقليدية الكتب ال�رقية, اأو الميكروفيلم اأو 

النظر  –ب�سرف  اآخر  و�سيط  اأي  اأو  الميكروفي�ض 
عن و�سيلة التح�يل �س�اء كانت بالت�س�ير اأو الم�سح 
�سكل  اإلى  الإدخال-  باإعادة  اأو   scanning ال�س�ئي 
والإفادة  معها  والتعاطي  قراءتها  خالله  من  يمكن 
فيها  المعل�مات  وتخزين  جمع  يتم  حيث  منها,))( 
بال�سكل الرقم���ي اللكتروني وقراءة المعل�مات من 
ال�سا�سة, وهي ل تحتاج اإلى مبنى واإنما اإلى مجم�عة 
بالنهايات  تربطها  و�سبكة   servers الخ�ادم  من 
اأي�سًا  الرقمية  والمكتبة  لال�ستخدام))(,  الطرفية 
نظام معل�مات تك�ن فيه م�ارد المكتبة مت�فرة في 
�سكل يعالج ب�ا�سطة الحا�س�ب, و ت�ستند فيه جميع 
اإلى  وظائف القتناء والحفظ وال�سترجاع والإتاحة 
تكن�ل�جيا الرقمنة))(, وللمكتبة الرقمية وج�د مادي, 
اأتيحت  رقمية  ن�س��ض  مجم�عة  عن  عبارة  فهي 
 hypertext للعر�ض ب�ا�سطة تقنية الن�ض المترابط
اأو �سبكة الإنترنت, يطلع  ومتاحة على �سبكة محلية 
بالمكتبة  الت�سال  اأن  اأي  بعد  عن  الم�ستفيد  عليها 

الرقمية ل يك�ن اإل عبر الحا�س�ب))(. 
اهتمام  اأن  ن�ستنتج  التعاريف  هذه  خالل  ومن 
 ,Access الإت��اح��ة  على  ين�سب  الرقمية  المكتبة 
مميزات  اأه��م  اأن  بمعنى  اأي   Service والخدمة 
وتقنيات  الرقمي  المحت�ى  هي  الرقمية  المكتبة 

اإتاحة المعل�مات على ال�سكل الرقمي))(. 
2.1. اأنواع المكتبات الرقمية: 

لن�عية  تبعًا  الرقمية  المكتبات  ت�سنيف  يمكن 
لن�عية  وتبعا  لإتاحتها  هي  تهدف  التي  المعل�مات 
و�سكل ال�ثائق التي تخزنها وتعر�سها, حيث ي�سنفها 

الدكت�ر �سعد الزهري اإلى:
متعددة  مجم�عات  من  مك�نة  رقمية  	مكتبات  •

الأ�سكال ن�ض, �س�ر, ت�سجيالت. 
م�سّ�رة  مجم�عات  �سكل  ف��ي  رقمية  	مكتبات  •

.Image
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 	 المكتبات الرقمية للم�اد �سريعة الزوال.))(•
 ولي�ض بعيد عن هذا الت�س�ر, ي�سنفها الأ�ستاذ 
اإمكانية  للماج�ستير  ر�سالته  في  الحمزة))(  منير 
م�جهة  مكتبات  اإل��ى  الرقمية  المكتبات  تق�سيم 
ومكتبات  تراثية  رقمية  ومكتبات  الجامعات  لقطاع 

رقمية معرفية م��س�عية:
- المكتبات الرقمية للجامعات: 

لقد عرف قطاع الجامعات في الدول المتقدمة 
الرقمية,  ق���اع��د  ال��م��ب��ادرات:  م��ن  اأن�����اع  اأرب��ع��ة 
الإلكترونية  الكتب  �سال�سل  الرقمية,  الم�جزات 

واأدوات الدرو�ض الرقمية.
- ق�اعد البيانات الرقمية)0)(: 

اأن�اع المبادرات جمع مجم�عة من  اأول ن�ع من 
والتي   ,Gale-Questa-E-bnory مثل  الم�ساريع, 
النا�سرين  م��ن  مجم�عة  ط��رف  م��ن  تط�يرها  ت��م 
باإن�ساء  الإج��راء  يتم  حيث  النا�سرين,  اتحادات  اأو 
ال�ستعمال  ره���ن  و���س��ع��ه  ث��م  ال��رق��م��ي  ال��ر���س��ي��د 
يقت�سر  ل  الر�سيد  اأن  اإلى  الإ�سارة  مع  والتداول, 
الدوريات,  اأي�سًا:  يت�سمن  لكن  فح�سب  الكتب  على 
البيبلي�غرافية,  ال��ق���ائ��م  وال��ج��رائ��د,  المجالت 

التقارير الر�سمية...الخ. 
- الكتب الرقمية: 

هذا الن�ع من المبادرات يتمثل في و�سع الكتب 
الخط  على  ال��ت��داول  ره��ن  الطلبة  على  ال��م��ق��ررة 
ن�سرها  ت��م  الكتب  ه��ذه  اأن  مالحظة  م��ع  مبا�سرة 
اأو  معل�مات,  اأو  بيانات  اإليها  ت�سم  ال����رق,  على 
خدمات اإ�سافية, تك�ن في اأغلب الحالت عبارة عن 
الطالب بمعل�مات  اإلى تزويد  وثائقية تهدف  م�ارد 
تت�سمنها  التي  المفاهيم  اإثراء  �ساأنها  اإ�سافية, من 
واأدوات  و�سائل  اإل��ى  بالإ�سافة  ال��م��ق��ررة,  الكتب 

التقييم الذاتي.

- مجموعات الكتب االإلكترونية: 
تداول  اإمكانية  منح  في  المبادرة  ه��ذه  تتمثل 
كتب باأكملها ولي�ض اأجزاء منها فح�سب عبر ال�يب.
كما ه� الحال في جامعة كاليف�رنيا, ومن بين اأهم 
المثال  �سبيل  نذكر على  المجال  في هذا  الم�ساريع 
للمكتبات وخا�سة  Net library وه� م�جه  م�سروع 
الجامعية منها, ويجب التاأكيد هنا على اأن الر�سيد 
الرقمي الذي يتم اإن�ساءه ل ي��سع في متناول الرواد 
مبا�سرة, واإنما يعر�ض على الم�ؤ�س�سات ق�سد �سراء 
متناول  في  وو�سعها  المقترحة,  الإلكترونية  الكتب 
بعيد عن  الإع��ارة في �سكل غير  رواده��ا عن طريق 

ال�سكل التقليدي لها.
- اأدوات الدرو�ض الرقمية: اإذا كانت المبادرات 
بم�ساريع  ارتباطها  ب�سعف  ات�سمت  قد  ال�سابقة, 
التك�ين عن بعد, فاإن ال��سع يختلف تماما, بالن�سبة 
ت�جه  اأن��ه��ا  وذل��ك  الرقمية«,  ال��درو���ض  »ل����الأدوات 
البحث  اإل��ى  ل  ومجرياته,  التك�ين  اإل��ى  اهتمامها 
ال�ثائقي كما ه� الحال في الم�ساريع ال�سابقة الذكر 
هذا  �سمن  م�سروعين  ذكر  يمكن  الإطار  هذا  وفي 
تمكن  وال��ذي   :XANEDU المكتبات:  من  الن�ع 
الأ�ستاذة من تك�ين مجم�عة من الدرو�ض الرقمية 
اأو في �سكلها ال�رقي, انطالقا من قاعدة محت�يات 
 Comité وه� م�سروع قام باإنجازه :HERO معينة, و
Joint Information Système والذي ه� م�سلحة 

المترتبة  والحق�ق  الأوع��ي��ة  رقمنة  ح���ل  تفاو�ض 
عنها والم�جهة ب�سفة خا�سة لالأ�ساتذة وه� يتمتع 
بخ�س��سية ال�ستجابة اإلى »الطلبات« والحتياجات 

المعبر عنها من قبل الأ�ساتذة.)))(
الن�ع  يتكفل هذا  التراثية:  الرقمية  المكتبات   -
النادرة  المجم�عات  الرقمية برقمنة  المكتبات  من 
و�سعها  ق�سد  متناول  في  و�سعها  ق�سد  والثمينة, 
عليها  للتعرف  النا�ض  وعامة  الباحثين  متناول  في 
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وا�ستغاللها)))( هذه ال�سيا�سة في الرقمنة ترمي اإلى 
التكفل بالتراث الثقافي.

طريقة  اإن  الم��س�عية:  الرقمية  المكتبات   -
مجم�عة  اإن�ساء  ف��ي  الفرن�سية  ال�طنية  المكتبة 
جميع  غرار  على  ن�عها  من  فريدة  رقمية  م�ؤلفات 
هدف  اأن  وذلك  المكتبات,  لكافة  الرقمية  البرامج 
تت�سكل  مجم�عة  رقمنة  لأن  تراثي؛  لي�ض  المكتبة 
بين كتب ومجالت,  األف مطب�ع  اأزيد من مائة  من 
مجم�عة  ت�سكيل  ه�  منه  الحقيقي  الهدف  يك�ن 
تم  وق��د  الفرانكف�نية,  للثقافة  م��س�عية  رقمية 
لهذا الغر�ض انتقاء المطب�عات من جميع الع�س�ر 
اإلى  ال�ل�ج  ويتم  والفكرية,  الأدبية  التيارات  لتمثيل 
اأي  التقليدي  الفهر�ض  طريق  عن  اإما  الأعمال  هذه 
قائمة  الكامل من خالل  بالن�ض  البحث  عن طريق 
من  ج��زء  على  الإط��الع  ويمكن  وه��ذا  المحت�يات, 
بالمجان من  العام  الجمه�ر  يهم  والذي  المجم�عة 

خالل م�قع Gallica عبر �سبكة الإنترنيت.)))(
3.1. اأ�سباب اإن�ساء المكتبة الرقمية:

ب�سكل  وتقديمها  الخدمات  تط�ير  اإلى  الحاجة   -
اأ�سرع واأف�سل .

- وج�د تقنية منا�سبة وبتكاليف منا�سبة .
رقمي  ب�سكل  المعل�مات  اأوعية  من  العديد  وج�د   -

ومتاح تجاريًا .
من  العديد  لدى  وت�فرها  الإنترنت  انت�سار   -

الم�ستفيدين)))( .
- النفجار المعل�ماتي العالمي للمعل�مات و�سع�بة 

ال�سيطرة عليه.
المكتبات  فيها  تتخبط  التي  والعراقيل  الم�ساكل   -

التقليدية.
4.1. اأهداف المكتبة الرقمية: 

Interagency مبادرة  .لقد اأوجزت لجنة تن�سيق 

فيما  الرقمية  المكتبة  اأه��داف  الرقمية  المكتبات 
اأن  اأكدت  عندما  الرقمية  للمكتبة  كر�سالة  �ساغته 
في  يكمن  الرقمية  المكتبة  لمبادرة  ال�ا�سع  الهدف 
وتخزينها  المعرفة  م�سادر  تجميع  �سبل  تح�سين 
في  وا���س��ع  ب�سكل  ا�ستخدامها  واإت��اح��ة  وتنظيمها 
عالمية  اإت��اح��ة  الل��ك��ت��رون��ي��ة)))(  اأ�سكالها  مختلف 
المكتبات  ف��ان  ه��ذا  اإل��ى  اإ�سافة   )((( للمعل�مات, 

الرقمية تهدف اإلى:
والإفادة  وتقا�سمها  المعرفة  اإنتاج  في  	الإ�سهام  •
فعالية  اأك��ث��ر  المجتمعات  يجعل  م��م��ا  م��ن��ه��ا, 
واإنتاجية, واأي�سًا لتعظيم درجة التعاون بين تلك 

المجتمعات.
	معاونة المجتمعات القائمة في قطاعات البحث  •
في  جديدة  مجتمعات  اإن�ساء  وتي�سير  والتعليم, 

تلك القطاعات.
اإن�ساء المكتبات الرقمية لي�ض هدف�ًا في حد  اإن 
ذاته, واإنما تفيد هذه المكتبات في اإدارة الم�سادر 
الرقمية, والتجارة الإلكترونية, والن�سر الإلكتروني, 
والتدري�ض والتعلم, وغيرها من الأن�سطة)))(, وحتى 
دقيقة  ب�س�رة  الرقمية  المكتبات  اأه��داف  تت�سح 
من  الن�ع  ه��ذا  وم��زاي��ا  خ�سائ�ض  يلي  فيما  ن���رد 

المكتبات.
5.1. خ�سائ�س ومزايا المكتبة الرقمية: 

حتى يت�سف اأي ر�سيد وثائقي �س�اء كان كتب اأو 
دوريات اأو مخط�طات ب�سفة المكتبة الرقمية, فانه 

ي�سترط فيه اأن يبنى على العنا�سر التالية:
هي  الم�سادر  وم�ست�دعات  الرقمي  	المحت�ى  •

العن�سر المميز للمكتبة الرقمية .
حا�سبات  �سبكات  من  تتك�ن  م�زعة  عمل  	بيئة  •

وتقنيات ات�سال)))(.
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	اإمكانية اإنتاجها من عدة مناطق مختلفة على اأن  •
يتم ال�ل�ج اإليها على اأ�سا�ض اأنها كيان واحد.

�سهل  ول�ج  اأجل  من  وم�سنفة  منظمة  تك�ن  	اأن  •
انطالقا من المكان الذي ه� مقرها)))(.

	اإنتاج المعل�مات والتح�يل الرقميالرقمنة. •
ل�سمان  الرقمي  والحفظ  المجم�عات  	�سيانة  •

ا�ستمرارية الإتاحة على المدى الط�يل)0)(.
الرقمية  المكتبة  تمتاز  حيث  الم�قع:  	حيادية  •
اأي  وم��ن  وق��ت  اأي  في  للم�ستفيد  مت�فرة  باأنها 
ب�سبكة)))(,  مرتبط  حا�س�ب  فيه  يت�فر  مكان 
حيث  الم�ستفيد  اإلى  مجم�عاتها  تحمل  اأنها  اأي 

ه�)))(.
اأي  ن�سف  اأن  يمكن  ل  المفت�ح:  الدخ�ل  	تهيئة  •
رقمية  مكتبة  باأنها  رقمية  معل�ماتية  مجم�عات 
ما لم تكن مفت�حة اإما للعامة اأو لجمه�رها الذي 
البحث  خ�سائ�ض  ت�فر  يجب  كما  هي,  تحدده 

والت�سفح . 
	م�سادر معل�مات متن�عة: تتميز المكتبة الرقمية  •
باحت�ائها على م�سادر المعل�مات المختلفة فال 
اأو الن�سية بل  تكتفي بالمعل�مات الببلي�جرافية 
على  وم�سادرها  المعل�مات  مك�نات  كل  ت�سمل 

اختالف اأ�سكالها.
الرقمية  المكتبة  تق�سي  حيث  مت�فرة:  	دائمًا  •
ع��ل��ى م�����س��ك��الت ���س��اع��ات ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت����ؤرق 
التقليديين  والم�ستفيدين  التقليديين  المكتبيين 
اأي  بتبنيها مفه�م ))-),  على حد �س�اء وذلك 
في  اأي��ام  – �سبعة  ي�ميا  �ساعة  وع�سرون  اأربعة 

الأ�سب�ع)))(.
من  ومطالعته  الم��س�ع  من  ال�ستفادة  	اإمكانية  •

قبل عدد كبير من الباحثين في وقت واحد)))(.

للمكتبــات  االأ�سا�سيــة  الوظائــف   .6.1
الرقمية: 

الهدف  اأن  ع��ل��ى  ال��ب��اح��ث��ي��ن  م��ن  كثير  يتفق 
الأ�سا�سي للمكتبة الرقمية ه� اإنجاز جميع وظائف 
جالدني  ي�سير  ح��ي��ث   ,)((( التقليدية  المكتبة 
Gladney اإلى اأنه لبد للمكتبة الرقمية من تقديم 

التقليدية,  للمكتبات  الأ�سا�سية  ال��خ��دم��ات  ك��ل 
الرقمي  الختزان  يتيحه  ما  ا�ستثمار  اإلى  اإ�سافة 
من  الت�����س��الت  وتكن�ل�جيا  البحث  واأ���س��ال��ي��ب 
الرقمية-  المكتبة  اأن  نجد  ال�اقع  وفي  مزايا)))(, 
هي  ما  الرقمية-  المكتبة  تعريف  في  اأ�سرنا  كما 
عنها  تختلف  التقليدية  للمكتبة  رقمي  امتداد  اإل 
المكتبة  تتمكن  ولكي  والإتاحة,  الخدمة  جانب  في 
يترتب  فعالية  باأكثر  اأهدافها  تحقيق  من  الرقمية 

التالية: بال�ظائف  القيام  عليها 
- االختيار والتزويد: 

ويت�سمن ذلك اختيار المحت�ى الذي تتاألف منه 
بالداخل  يت�اجد  كان  �س�اء  اأ�سكاله  بكافة  المكتبة 
اأو  للمكتبة  ممل�كًاَ  تجاريًا,  اأو  مجانيًا  بالخارج,  اأو 

مرخ�سًا با�ستخدامه ورقمنته)))(.
- التنظيم: تنظيم المحت�ى, وينق�سم على:

- تنظيم فكري: 
اإن�ساء  خالل  من  المعل�ماتية  الكيانات  ل��سف 
والت�سنيف,   ,metadata ال��ب��ي��ان��ات  وا���س��ف��ات 
البحث  ع��م��ل��ي��ات  ت��ف��ع��ي��ل  ب��غ��ر���ض  وال��ت��ك�����س��ي��ف, 

وال�سترجاع.
- تنظيم مادي: 

باإن�ساء  المرتبطة  والبرمجيات  الأجهزة  وي�سم 
البحث  واأدوات  وال��ك�����س��اف��ات,  ال��ب��ي��ان��ات  ق���اع��د 
وال�سترجاع التي تمثل واجهة المكتبة الرقمية التي 
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ب�ا�سطة  الم�ستفيدين  قبل  من  منها  الإف���ادة  يتم 
الت�سفح والبحث وال�سترجاع وا�ستعرا�ض محت�يات 
المكتبة الرقمية, وعادة ما يتم عر�ض هذه ال�اجهة 
ت�سكيل  ب�سيغة  عنكب�تية  �سفحة  في  للم�ستفيدين 

الن�ض الفائق.
- موقع المكتبة الرقمية: 

ي�ست�سيف  ال��ذي   server الخادم  الحا�سب  وه� 
المجم�عة  هذه  ويعر�ض  الرقمية,  المكتبة  مجم�عة 
عنكب�تي,  لم�قع  رئي�سة  �سفحة  �سكل  في  للم�ستفيد 
المنا�سبة  الرابطة  اختيار  هنا  للم�ستفيد  ويمكن 
الخا�سة  ال�اجهة  اإل��ى  لالنتقال  ال�سفحة  هذه  في 
المكتبة  وتق�م  اآنف�ًا,  المذك�رة  وال�سترجاع  بالبحث 
الرقمية باإي�سال المحت�ى بناء على عمليات البحث 
ال�سفحة  اأن  بالذكر  والجدير  ه��ذه,  وال�سترجاع 
الرئي�سة نف�سها للمكتبة الرقمية يمكن ربطها مع م�قع 

المكتبة من خالل اإحدى الروابط الفائقة المنا�سبة.
- الم�شابكة الربط ال�شبكي: 

الرقمية  المكتبة  م�قع  يك�ن  اأن  ينبغي  حيث 
بال�سبكة  اأو  للم�ؤ�س�سة  المحلية  بال�سبكة  مرتبًطا 

العالمية الإنترنت.
- االإتاحة واإدارة االإتاحة: 

وت��سيله  وع��ر���س��ه  ال��ب��ح��ث  اأ���س��ال��ي��ب  وت�سمل 
�سبط  خالل  من  الإتاحة  هذه  واإدارة  للم�ستفيد, 
وحماية  وام���ن  ال��م��رخ�����س��ة,  للم�سادر  الإت���اح���ة 
هذه  مختلف  تدفق  يبين  وال�سكل-)-  المحت�ى, 

العمليات)))(.
المكتبــات  اإن�ســاء  متطلبــات   .7.1

الرقمية: 
ما  الرقمية  المكتبة  اإن�ساء  متطلبات  اأه��م  من 

يلي:)))(

- متطلبات قانونية: 
على  يتعين  اإذ  تنظيمية  و  قان�نية  احتياجات 
تقارير  من  الن�سية  م�ادها  تح�يل  عند  المكتبة 
وبح�ث ومقالت وغيرها اإلى اأ�سكال يمكن قراءتها 
الحق  �ساحب  من  خا�ض  اإذن  على  الح�س�ل  اآليا 

عمال بق�انين حق�ق الطبع و الحماية الفكرية.
- متطلبات تجهيزية: 

اإت�سالت  ب�سبكة  المكتبة  لربط  خا�سة  اأجهزة 
تقنية  اأجهزة  العالمية,  الإنترنت  و�سبكة  داخلية 
اإلى  تقليدية  المكتبة من  بتح�يل مجم�عات  خا�سة 
المختلفة,  ول�احقها  الح�ا�سيب  اأج��ه��زة  رقمية, 
طابعات ليزرية متط�رة, ما�سحات �س�ئية, واأجهزة 
ت�س�ير, القرا�ض المكثفة اأو المكتنزة اأو الم�سغ�طة 
يت�عب  الف�سية  الأقرا�ض  اأو  ال�س�ئية  القرا�ض  اأو 
القر�ض ح�الي ربع ملي�ن �سفحة مطب�عة 0000)) 

�سفحة, ل يزيد حجمها عن )) �سم.)0)(.
- متطلبات برامجية: 

نظم  لربط  بروت�ك�لت  و   Software برمجيات 
اإلى  بالإ�سافة  الخط,  على  المعل�مات  ا�سترجاع 
ال�ستراك في الدوريات الإلكترونية, حيث يتم ربط 
 Ip المكتبة بالنا�سر اأو مقدم الخدمة برقم النطاق

.Adress

- متطلبات ب�شرية: 
التعامل  على  قادرة  و  م�ؤهلة  فنية  ب�سرية  ك�ادر 
الفكري,  و  المادي  ب�جهيها  الحديثة  التقنيات  مع 
الكادر  باعتبار  اأهم عن�سر  العامل  هذا  يعدُّ  هنا  و 

الب�سري ه� الأ�سا�ض لنجاح اأي عملية.
- متطلبات مالية: 

تنفيذ  على  ي�ساعد  الذي  الق�ي  المالي  الدعم 
الم�سروع و ت�سغيله.
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8.1. اأ�س�س اإنجاز المكتبات الرقمية: 
اإن بناء مكتبة رقمية مكلف و يتطلب العديد من 
ومن  الم�ساريع  هذه  مثل  على  الإق��دام  قبل  الم�ارد 
المهم جدا اأخذ بع�ض الأ�س�ض بعين العتبار وخ�س��سا 
الت�سميم والأجهزة واأدوات ال�سيانة, ولأجل اأن تدوم 
محت�يات المكتبة الرقمية وت�سبح متاحة دوما بغ�ض 
النظر عن جهاز الكمبي�تر, المت�سفح اأو حتى ال�سكل 
الأ�س�ض  باإتباع جملة من  ين�سح  الم�ستخدم  الرقمي 
والممار�سات التي ل تطبق على المكتبات التي تح�لت 
على  اأي�سًا  بل  فح�سب,  الرقمية  اإل��ى  التقليدية  من 
المكتبات الرقمية في الأ�سل التي ولدت رقمية واأي�سًا 
اأن  لمحت�ياتها  يمكن  التي  الرقمية  المكتبات  مزج 
المهجنة,  اأي  الرقمي  وغير  الرقمي  بالن�عين  تك�ن 
من  كل  و�سعها  التي  الأ�س�ض  بع�ض  يلي  فيما  ون���رد 
Mecray Alexat و)))(Gallay her Marie E وهي 

ع�سرة اأ�س�ض كالآتي:
. Expect change ت�قع التغير  -

.Know your content تعرف على محت�ياتك  -
اإ�سراك النا�ض المالئمين  -

.People Involve the right  
ت�سميم نظام يمكن ا�ستعماله  -

.System Design usable  
.Ensure open Access تاأكيد ال��س�ل المفت�ح  -

كن على علم بحق�ق المعل�مات  -
. rights be aware of data  

الأتمتة كل ما اأمكن .  -
 Possible Automate when ever  

التبني والإن�سمام اإلى المعايير  -
.standards Adoptand ad hereto  

. Ensurequality تاأكيد الن�ع - ال�سفة  -
الهتمام بالمثابرة  -

.persistence be concerned aboot)(((  

9.1. عيوب المكتبات الرقمية: 
عي�ب  مجم�عة  من  الرقمية  المكتبات  تعاني 

تتمثل في:
والبرامج  لالأجهزة  التكن�ل�جي  الزوال  م�سكلة   -
للبرامج  بالن�سبة  �سن�ات  اإلى0)  ي�سل  حيث 

و0)�سن�ات بالن�سبة لأحدث ال��سائط.)))(
مالكي  قبل  من  المعل�مات  في  التحكم  �سعف   -

الحق�ق الفكرية, و�سع�بة اإدارة هذه الحق�ق.)))(
الرتفاع الن�سبي في تكلفة اإن�ساء هذه المكتبات.  -

والمعل�مات  البيانات  اقتناء  في  الهائلة  الزيادة   -
وتمثيلها في اأ�سكال رقمية متن�عة.)))(

2. المكتبات الرقمية للمخطوطات: 
اأ�سبح  وخدماتها  المكتبات  ت��ط���ر  ت���ال��ي  م��ع 
 (.0 المكتبة  اأو  للمكتبات  الجديد  الجيل  م�سطلح 
وقد  وخدماتها,  وتقنياتها   (.0 بال�يب  والمتاأثر 
في   (00( �سنة  منذ   (.0 المكتبة  م�سطلح  ظهر 
بتدوين   michael casey قام  �سبتمبر عندما  �سهر 
ب�سكل  المكتبات  لربط  محاولة  في  الم�سطلح  هذا 
 )(((.(.0 ال�يب  وتقنيات  خ�سائ�ض  مع  مبا�سر 
واأ�سبح الحديث الي�م على الذكاء ال�سطناعي في 
المكتبات الرقمية: التح�ل من الف��سى اإلى النظام, 
وذلك بكيفية تطبيق تقنيات الذكاء ال�سطناعي في 
الت�سنيفات  )))( ومن خالل  الرقمية  المكتبة  �سياق 
التعريف  ن�ستنتج  الرقمية  للمكتبات  الذكر  ال�سابقة 

التالي للمكتبة الرقمية للمخط�طات.
الرقميــة  المكتبــة  تعريــف   .1.2

للمخطوطات: 
هي مكتبات رقمية تتيح م�اد ربما ل يتاح المجال 
لمطالعتها نظرًا لطبيعتها اأو لحالتها)))( ونحن نعلم 
التي  الفكرية  الأوع��ي��ة  اأه��م  هي  المخط�طات  اأن 
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نحو اإن�ساء 
المكتبة 
الرقمية 

للمخطوطات
بمخبر 

مخطوطات 
الح�سارة 
االإ�سالمية
 في �سمال 

اإفريقيا 
بجامعة 

وهران

حالتها المادية �سيئة جدا, خا�سة اإذا ما تعلق الأمر 
ال�سعبية  الخزائن  في  لزال��ت  التي  بالمخط�طات 
فتلجاأ  ال��ح��ف��ظ,  ���س��روط  اأدن���ى  فيها  تنعدم  ال��ت��ي 
رقمية  ن�سخ  لإنتاج  للمخط�طات  الرقمية  المكتبات 
لال�ستخدام حتى ل تتاأثر المخط�طات الأ�سلية)))(, 
النادرة  و  الأ�سلية  ون�سر  رقمنتها  خالل  من  وذلك 
للت�سفح  اإم��ا  واإتاحتها  مليزرة  اأقرا�ض  على  منها 
بالت�سفح)0)(,  خا�ض  برنامج  با�ستخدام  الداخلي, 
جمعة  مركز  ف��ي  يطبق  ال��ذي  الت�س�ر  نف�ض  وه��� 
الرقمية-  للمخط�طات  الداخلية  الإتاحة  الماجد- 
المحلية,  ال�سبكات  على  الخارجية  ب��الإت��اح��ة  اأو 
للمخط�طات  الرقمي  الفهر�ض  باإتاحة  الإنترنت 
فقط, مثل مركز الملك في�سل للبح�ث والدرا�سات 
الإ�سالمية بالريا�ض, اأو تفح�ض المخط�ط كليا كما 
الم�سجد  ومكتبة  زي��دان,  ي��سف  الدكت�ر  م�قع  في 
النب�ي ال�سريف بالمدينة المن�رة, هذه ال�سيا�سة في 
العربي  الثقافي  بالتراث  التكفل  اإلى  الرقمنة ترمي 
الإ�سالمية  العربية  لالأمة  المخط�ط  الإ�سالمي 

و�سيانة ذاكرتها الجماعية من ال�سياع. 
2.2. المخطوط الرقمي اأو المرقمن: 

من بين المجالت التي يمكن ت�ظيف تطبيقات 
ال�يب 0.) فيها في م�ؤ�س�سات المعل�مات: الم�سادر 
المرجعية الرقمية من خالل اإتاحة م�اقع للمراجع 
على  معل�مات  م�ؤ�س�سات  م�اقع  خالل  من  العالمية 
اإحدى  المخط�طات  اأن  منطلق  ومن  الإنترنت)))( 
اأو  الرقمية  المخط�طات  فاإن  المعل�مات  م�سادر 
من  تح�يلها  تم  التي  المخط�طات  هي  المرقمنة 
ال�سكل التقليدي ال�رق- البردي- الجل�د- الأحجار 
والح�امل  باأن�اعها-  الأقرا�ض  الرقمي  ال�سكل  اإلى 
الرقمنة  عملية  طريق  عن  الأخ��رى)))(  الإلكترونية 
على �سكل ن�ض اأو على �سكل �س�رة)))( بغ�ض النظر 
عن و�سيلة التح�يل �س�اء اأكانت بالت�س�ير اأو الم�سح 

مخط�طات  على  فنتح�سل   scanning)((( ال�س�ئي 
مرقمنة وبالتالي رقمية.

الــرقــمــيــة  الــمــكــتــبــات  مـــزايـــا   .3.2
للمخطوطات: 

من  ن�ع  للمخط�طات  الرقمية  المكتبات  اأن  بما 
الإن�ساء  متطلبات  نف�ض  لها  فان  الرقمية  المكتبات 

ونف�ض المزايا والخ�سائ�ض, بالإ�سافة اإلى:
م�سادر  من  النادرة  والكتب  المخط�طات   -
لذا  تع�ي�سها,  يمكن  ل  التي  الأولية  المعل�مات 
فان  كذلك  الأهمية,  بالغ  اأمر  عليها  فالحفاظ 
المكتبات  على  وم�زعة  م�ستتة  الم�سادر  هذه 
تعدها  مكتبة  وكل  العالم,  اأنحاء  مختلف  في 
فجاءت  بتداولها,  ت�سمح  ول  تملك  ما  اأثمن  من 
البدائل الم�سغرة لتفتح المجال اأمام الباحثين 
والدار�سين لالطالع ودرا�سة هذه الم�سادر التي 
وح�سارتها  وفكرها  وتراثها  الأمة  تاريخ  تعك�ض 

على مر الع�س�ر)))(. 
منذ  الإن�سان  �سادفت  التي  الم�سكالت  من   -
اأ�سكالها  بكل  المعل�مات  تجميع  هي  القدم 
م�سادر  تن�ع  الحاجة,  وقت  منها  لال�ستفادة 
وتعددها)))(والمخط�طات  واأ�سكالها  المعل�مات 
من م�سادر المعل�مات المتن�عة الأ�سكال وبهذا 
م�سكلة  تحل  للمخط�طات  الرقمية  فالمكتبات 
تجميع المخط�طات لال�ستفادة منها من طرف 

الباحثين.
ق�اعد  كتابه  في  المنجد  الدين  �سالح  يق�ل   -
تحقيق  �ساء  من  اإن  المخط�طات:  تحقيق 
مخط�طة عليه اأول اأن ي�سعى اإلى معرفة ن�سخها 
مكتبات  في  مبعثرة  ت�جد  قد  التي  العديدة, 
ول  �سبيال)))(,  ذالك  اإلى  ا�ستطاع  ما  العالم 
�سك اأن المكتبات الرقمية للمخط�طات �ست�سهل 
تحقيق  عملية  في  والمخت�سين  الباحثين  على 
تلك  اإلى  ال��س�ل  تكاليف  المخط�طات, خا�سة 
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ورقية  فهار�ض  ت�سدر  ما  غالبا  التي  المكتبات, 
ناق�سة.

التي  المخاطر  من  المخط�طات  حماية   -
الفهر�سة,  التقليدية  المعالجة  في  لها  تتعر�ض 
والتلف,  وال�سرقة,  الحرق  الترميم,  وال�سيانة 
ال�ثائق  على  الحفاظ  في  والم�ساعدة   ,)(((...
عن  اإخفائها  بدون  العطب  ال�سريعة  النادرة 
المكتبة  تحتفظ  المثال  �سبيل  فعلى  الباحثين, 
ال�طنية البريطانية في لندن بالن�سخة ال�حيدة 
اإلى  تع�د  التي   Beowulf بي�ولف  لمخط�طة 
بروؤيتها  م�سم�حًا  يكن  ولم  ال��سطى,  القرون 
قام  اأن  اإلى  المخت�سين,  الباحثين  من  لقلة  اإل 
كيرنان من جامعة كنتكن الأمريكية بت�س�يرها, 
كما قامت مكتبة داي ال�طنية في ط�كي� باإن�ساء 
)))) ن�سخة رقمية لمطب�عات خ�سبية وملف�فات 
الباحثين من ت�سفحها  يتمكن  لكي  تراثية  فنية 

دون الم�سا�ض بالن�سخ الأ�سلية.
على  مبا�سرة  روؤيتها  يمكن  ل  تفا�سيل  اإظهار   -
ال�سابق  المثال  اإلى  عدنا  اإذا  فمثال  ال�ثيقة, 
ت�س�يرها  في  ا�ستخدم  بي�ولف  مخط�طة 
الما�سح ال�س�ئي بثالث م�سادر مختلفة لل�س�ء 

مبينا بذالك تفا�سيل ل ترى بالعين المجردة.
اأو  داخليا  واإتاحتها  المخط�طات  رقمنة  عملية   -
خارجيا, �س�ف يمكن عددا هائال من الباحثين 

الطالع عليها الكترونية)))(. 
وبهذا تحفظ مراكز المخط�طات الجديدة ذاكرة   -
المخط�طات  خالل  من  المعا�سرة  الإن�سانية 
�س�اء  المعل�مات  رقمنة  خطط  وتبني  الرقمية 
العالم  ت�سارك  اأو  ال�طني  التراث  تخدم  كانت 

في التحدي الرقمي المعا�سر)0)(.
اإلى  ال��س�ل  دون  تح�ل  التي  الع�ائق  اإزالة   -
مجال  في  العلمية)))(  الأبحاث  الدرا�سات 
العلمية  البح�ث  تاأثير  وزيادة  المخط�طات, 

بزيادة ال��س�ل اإليها.
الرقمي,  ال�سكل  اإلى  المخط�طة  تح�ل  عندما   -
عدة  من  بدل  بث�اٍن,  ا�سترجاعها  للمرء  يمكن 
الأ�سخا�ض  من  للعديد  يمكن  وكذلك  دقائق, 
ال�س�رة  روؤية  اأو  نف�سها  المخط�طة  قراءة 
القائمين  اأن  كما  نف�سه,  ال�قت  في  نف�سها, 
من  �سي�ستريح�ن  المخط�طات,  حفظ  على 
ال�قت  في  المخط�طات,  واإعادة  جلب  عملية, 
وت�سنيف  فهر�سة  لعملية  و�سيتفرغ�ن  نف�سه, 
با�سترجاعها  ت�سمح  بدقة  المخط�طات, 
ب�سه�لة, ومن ناحية اأخرى �سي�سمح وج�د الن�سخ 
بالطالع  للباحثين,  للمخط�طات  الرقمية 
م�سطرين  يك�ن�ا  اأن  دون  الإنترنت,  عبر  عليها 
للح�س�ر �سخ�سيا, اإلى مقر ت�اجدها)))(, وهذا 
العلمية  المادة  ت�فير  في  اإيجابيا  ي�ساهم  ما 

للم�ستفيدين)))(. 
الدائمة  المعل�مات)))(والإتاحة  تقا�سم  اإمكانية   -

للمخط�طات)))(.
الت�ا�سل  �سبيل  في  العقبات,  من  الكثير  تجاوز   -
اللكتروني,  الن�سر  ب�ا�سطة  الم�ستفيدين,  مع 
اإمكانيات هائلة,  ي�فر  اللكتروني, مما  والبريد 

دون اإرهاق الميزانيات)))(.
عند  منها  المعل�مات  طباعة  على  القدرة   -
عنها,  الأ�سل  طبق  �س�ر  واإ�سدار  الحاجة, 
واإمكانية التكامل مع ال��سائل الأخرى ال�س�رة, 

ال�س�ت, الفيدي�, ...الخ)))(.
الرقمية  الــمــكــتــبــات  ــوب  ــي ع  .4.2

للمخطوطات: 
من  للمخط�طات  الرقمية  المكتبات  تعاني 

مختلف عي�ب المكتبات الرقمية اإ�سافة اإلى:
اإن المكتبات الرقمية للمخط�طات العربية التي   -
تعر�ض مخط�طات كاملة تتعر�ض من حين لأخر 
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المخط�طات  لهذه  الهابط  التحميل  لعمليات 
اأو  بالحذف  محت�اها  في  التغيير  ثم  ومن 
م�روثنا  على  كبيرًا  ي�سكل خطرًا  مما  بالإ�سافة 
في  م�ؤخرًا  حدث  ما  وه�  المخط�ط,  العربي 
قر�سنة  تمت  حيث  زيدان  ي��سف  الدكت�ر  م�قع 
مخط�طة لم�سحف عثمان بن عفان ر�سي اهلل 

عنه واأعيد ن�سرها من جهات مجه�لة)))(.
م�سكلة تاأثر المخط�طات اأثناء عمليات الرقمنة,   -
الت�س�ير  اآلت  الإ�سعاعات ال�سادرة من  خا�سة 
وعمليات نقل المخط�طات الم�سابة اإلى اأجهزة 

الرقمنة مما يزيد في اإ�سابتها.
حروف  على  ال�س�ئي  التعرف  عدم  م�سكلة   -
المخط�طات العربية نظرًا لتعدد اأن�اع الخط�ط 
هذه  تك�سيف  عملية  م�سكلة  يطرح  مما  العربية 
�سكل  على  رقمنتها  تتم  والتي  المخط�طات 

�س�ر. 
اإلى  باحث  احتاج  فكلما  المخط�طات  تداول   -
من  مجم�عة  هناك  اأن  يعني  فهذا  مخط�طة, 
المخط�طات  على  القائم  بها  يق�م  العمليات 
العمليات  هذه  الم�ستفيدين,  احتياجات  لتلبية 
ت�ساهم حتما في تلف المخط�طات الأ�سلية)))(.

الرقمية  المكتبات  عن  نماذج   .5.2
والــعــالــم  الــعــالــم  ــي  ف للمخطوطات 

العربي:
كثيرة هي م�ساريع الرقمنة التي اأعلنت في ال�طن 
العربي �س�اء اهتمت برقمنة الكتب اأو المخط�طات 
ت�سمية  تدعي  التي  الم�اقع  هي  وكثيرة  ال�ثائق  اأو 
المحت�ى  بع�ض  ت�سم  لأن��ه��ا  اللكترونية  المكتبة 
اللكتروني, ولكن بع�سا منها كتب ال�ستمرار ب�سبب 
المنهجية العلمية التي اتبعها في التخطيط للم�سروع 
وفي تنفيذه, وب�سبب ت�فير الدعم المادي المطل�ب 
الم�ارد  وت�فر  وا�ستمراريته,  الم�سروع  ل�ستكمال 

الب�سرية المتخ�س�سة لتنفيذ المهمة وت�سيير العمل 
ه�  كما  متط�عا  اأو  م�ظفا  الكادر  هذا  كان  �س�اء 
ال�سغيرة  الرقمية  الم�ساريع  من  الكثير  في  الحال 
التي ت�سمي نف�سها مكتبات رقمية, وحقيقة الأمر اأن 
هذه الم�ساريع رغم ك�ن بع�سها ن�سا وا�ستمر نتيجة 
جهد فردي اأو جماعي متط�ع اإل اأنها اإ�سافة مهمة 
لالإنتاج العربي المرقمن تح�سب له�ؤلء الأفراد)0)(.

المكتبة  و  الفرن�شية  الوطنية  المكتبة   -
الوطنية البريطانية: 

في  الفرن�سية,  ال�طنية  المكتبة  تجربة  تتمثل 
و  Boulèe المعماري  المهند�سين  لأر�سدة  عر�سها 
فتحه  تم  الذي   ,Gallica م�قع  Leque, من خالل 

�سنة )))), وه� بمثابة الم�قع اللكتروني, للمكتبة 
البريطانية  المكتبة  في  اأما  ال�طنية)))(,  الفرن�سية 
لحفظ  ال�س�ئية,  الأر�سفة  فت�ستخدم  لندن,  في 
القرون  م��ن  ت��ع���د  ال��ت��ي  ال��ق��دي��م��ة,  المخط�طات 
والمتاحة  ال��ع�����س��ري��ن,  ال��ق��رن  اإل���ى  ال������س��ط��ى)))( 
الم�سروع  هذا  وي�سمل  المكان,  عين  في  للتفح�ض 

00) األف �س�رة منها المخط�طات)))(.
 :DBORA م�شروع -

بيانات  ق��اع��دة  ب��ن��اء  ال��م�����س��روع,  ه��ذا  وي�سمل 
مراحل  بمختلف  م��رورا  المرقمنة,  للمخط�طات 
عدة  ال��م�����س��روع,  ب��ه��ذا  وق��ام��ت  ال��رق��م��ن��ة,  عملية 
بالمعالجة  للقيام  متخ�س�سة,  علمية  م�ؤ�س�سات 
خا�ض  برنامج  على  ل��سعها  لل�س�ر,  الإلكترونية 
على  و�سعها  ث��م  وم���ن   Transvision ب���  ي��ع��رف 
وبلغت   ,(000  Windows ب�  للعمل  قابل  حا�س�ب, 

تكلفة الم�سروع 0)).))) فرنك فرن�سي)))(.
- م�شروع الذاكرة االأمريكية: 

بجمع  الأم��ري��ك��ي��ة,  الك�نجر�ض  مكتبة  ق��ام��ت 
مجم�عة  مائة  من  لأكثر  مادة,  ماليين  �سبعة  نح� 
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تاريخية, ت�سم م�اد تاريخية, وثقافية لدولة و�سعب 
�سكل  اإل��ى  وح�لتها  الأمريكية,  المتحدة  ال�ليات 
م�سروع  خ��الل  من  للجمه�ر,  اأتاحتها  ثم  رقمي, 

.)(((.Memory-Loc.Gov الذاكرة الأمريكية
االأبي�ص  الــبــحــر  مــخــطــوطــات  مــ�ــشــروع   -

 :Manumed المتو�شط
المخط�طات المت��سطية, ه� م�سروع مخط�طات 
طرف  من  ماليًا  مدعم  المت��سط,  الأبي�ض  البحر 
التحاد الأوروبي من اأجل حفظ مخط�طات البحر 
الحفظ  مركز  مع  بالتن�سيق  المت��سط,  الأبي�ض 
وتثمين,  بحفظ  خا�سة  يهتم  الذي   ,Arles للكتب 
التراث المخط�ط, بالإ�سافة اإلى كل اأ�سكال ال�ثائق 
المكت�بة, والم�س�رة, دون اأن نن�سى الأوعية الحديثة 
ووثائق  ب�سرية,  �سمعية  وث��ائ��ق  م��ن  للمعل�مات, 
البحر  دول  معظم  في   Manumed يتدخل  رقمية, 
 MEDA بمنطقة  والمعروفة  المت��سط,  الأبي�ض 
م�سر,  مالطا,  ت�ن�ض,  الجزائر,  المغرب,  وت�سمل 
اإطار  في  تركيا  لبنان,  قبر�ض,  فل�سطين,  الأردن, 
الثنائية,  الن�ساطات  تكميل  اأو  الجه�ية,  الن�ساطات 
تم�ض  ال��م��ي��دان  ف��ي  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الن�ساطات  وه���ذه 
ميادين ال�سيانة التقنية, التك�ين, الت�سال, اأو بث 
المبرمجة  النهايات  من  الرغم  وعلى  المعل�مات, 
التمديد  اإرادة  ن�سجل  اأن  يجب  الم�سروع,  لهذا 
بين  المبرمة,  الحديثة  التفاقيات  في  تتميز  التي 
Medlib ومنطقة مقاطعة  والي�ني�سك�   Manumed

اإلى �سمان  Provence-Cote d’Azur, التي ترمي 

المكتبات  في  للتراث  التعاون  برامج  مختلف  دوام 
ودور الأر�سيف, بالبحر الأبي�ض المت��سط, في اإطار 
للبحر  الفترا�سية  بالمكتبة  المعروف  الم�سروع 
التكن�ل�جيات  م�ساريع  خ��ارج  المت��سط,  الأبي�ض 

الحديثة للمعل�مات والت�سال)))(.

للبحوث  في�شل  الــمــلــك  مــركــز  مكتبة   -
ــرقــمــيــة  ـــة ال ـــي ـــالم ـــش والــــدرا�ــــشــــات االإ�

للمخطوطات: 
والدرا�سات  لبح�ث  في�سل  الملك  مركز  اأن�سئ 
الإ���س��الم��ي��ة, ع���ام )0))ه����� وم���ن ب��ي��ن الأه����داف 
اإل��ي��ه��ا ال��م��رك��ز, ال��م��ح��اف��ظ��ة على  ال��ت��ي ي�����س��ع��ى 
خا�ض  ق�سم  باإن�ساء  قام  حيث  الإ�سالمي,  التراث 
بالمخط�طات, يحت�ي على ثمانية اآلف مخط�طة, 
المعل�مات  بتخزين  يق�م  فاإنه  ه��ذا,  اإل��ى  اإ�سافة 
الحا�سب  جهاز  في  المخط�طات,  عن  التف�سيلية 

الآلي)))(, ويتيح فهار�سها على �سبكة الإنترنت.
- مكتبــة مركــز جمعــة الماجــد الرقميــة 

للمخطوطات: 
الماجد,  جمعة  مركز  مكتبة  اإدارة  اأدرك��ت  لقد 
�سرورة ا�ستثمار �سبكة الإنترنت, في اإي�سال ر�سالتها, 
ولقد لعب المركز على الإنترنت دورًا مهمًا في طي 
ما  وبين  خدماته,  من  الم�ستفيدين  بين  الم�سافات 
اأق�سام  اأحد  فكان  معل�ماتية)))(,  اأوعية  من  يقتنيه 
م�قع المركز على ال�سبكة, ق�سم المخط�طات, وفي 
ظل الأهمية الكبيرة للمخط�طات, ب��سفها �س�اهد 
الزمن,  مر  على  الفكري  لالإبداع  وكن�زًا  تاريخية, 
وبناء على ما تقت�سيه, م�سايرة ركب التقدم العلمي, 
ا�ستخدام  اإل��ى  والتح�ل  العالم,  في  والتكن�ل�جي 
جمعة  مركز  ق��ام  الت�س�ير,  في  الرقمية  التقنية 
ا�ستخدام  من  بالتح�ل  والتراث,  للثقافة  الماجد 
الرقمي,  الت�س�ير  اإل��ى  الميكروفيلمي,  الت�س�ير 
الأهمية,  م��ن  كبير  ق��در  على  درج��ت��ه  تعد  ال���ذي 
بالت�س�ير  خا�سة  اأجهزة  على  المركز  ح�سل  فقد 
لتح�يل  خا�سة  واأج��ه��زة  كاميرات,  من  الرقمي, 
الم�س�رات الفيلمية, على اأقرا�ض مدمجة, واإدخال 
ال�س�ر, �سمن  الحا�س�ب, في عملية عر�ض  اأنظمة 
برامج معينة, كما زود بطابعات ونا�سخات اأقرا�ض, 
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من  الن�ع  هذا  ا�ستخدام  في  التح�ل  عملية  وبداأت 
الت�س�ير, في عام 000), ومنذ ذلك التاريخ, بدئ 
مدمجة,  اأقرا�ض  على  المركز,  مقتنيات  بت�س�ير 
اأن�اع معينة من الكاميرات, التي تتمتع  وتم اختيار 
اأخذ  في  ودق��ة,  عالية  و�سرعة  معينة,  بم�ا�سفات 

�س�ر المخط�ط)))(.
بمكتبة  للمخطوطات  الرقمية  المكتبة   -

االإ�شكندرية: 
من  بالتراث,  العناية  اإلى  المكتبة,  هذه  تهدف 
النادرة  الأ�س�ل  ون�سر  المخط�طات  رقمنة  خالل 
الداخلي,  للت�سفح  واإتاحتها  مليزرة,  اأقرا�ض  على 
وه�  للمخط�طات,  التخيلي  المت�سفح  با�ستخدام 
اأ�سدرت  وقد  ال�س�يد,  من  للمكتبة  اأه��دي  برنامج 
المخط�طات,  اإدارتي  المكتبة في )00) من خالل 
والتزويد المجم�عة الأولى, وت�سم �سبع مخط�طات 
والتي  الإ�سكندرية,  بلدية  مجم�عة  م��ن  مختارة 
الثانية ت�سم  المكتبة, و�سدرت المجم�عة  اإلى  اآلت 
الإ�سالمي  التراث  مجم�عة  اأكثر,  من  مخط�طات 
المر�سى,  العبا�ض  اأبى  باهلل  العارف  بم�سجد  ندرة, 
للمخط�طات,  الرقمي  الأر�سيف  م�سروع  وهناك 
لجميع  ك��ام��ل��ة  رق��م��ي��ة  ن�سخة  ع��م��ل  اإل����ى  ي��ه��دف 
المخط�طات, المحف�ظة بمكتبة الإ�سكندرية ي�سل 
عناوينها اإلى اأكثر من �ستة اآلف عن�ان , بالإ�سافة 
اإلى الكتب النادرة والخرائط وال�ثائق, على اأن يتم 
اختزان هذه الن�سخ على اأقرا�ض مليزرة, مخ�س�سة 
منها  ن�سخة  وعمل  المدى,  ط�يل  الحفظ  لأغرا�ض 
حاليًا  ت�سم  التي  المخط�طات,  بقاعة  لال�ستخدام 
والكتب  المخط�طات  من  األ��ف   (0 اإل��ى  اآلف   (0

النادرة.)0)(
الرقميــة  الوطنيــة  الكتــب  دار  مكتبــة   -

للمخطوطات: 

المخط�طات  من  التراث  بنفائ�ض  الدار,  تذخر 

النادرة, ي�سل اإلى 0000) مخط�طة)))(, بالإ�سافة 
اإلى ما يزيد عن )) ملي�ن وثيقة كر�سيد اأر�سيفي)))(, 
والم�ؤ�س�سات  المعل�مات,  لمرافق  هدفًا  جعلها  مما 
المهتمة بحفظ ون�سر التراث, وبناء عليه تحدد واقع 
م�سروع المكتبة الرقمية الفعلي بها, في جه�د رقمنة 
نماذج من المخط�طات ون�سرها, حيث قام المركز 
البرامج,  وهند�سة  المعل�مات  لتكن�ل�جيا  الإقليمي 
الكتب,  دار  مخط�طات  نفائ�ض  من  ع��دد  برقمنة 
الدار  ح�سلت  مليزرًا,  قر�سا  خالله  من  واأ���س��در 
على ن�سخة منه, محملة على جهاز حا�سب م�ستقل, 
اأ�سلية,  ن�سخة  تمتلك  ل  وهي  المخط�طات,  بقاعة 
 (00( �سبتمبر  وفي  خارجي,  و�سيط  على  مختزنة 
قامت دار الكتب برقمنة مجم�عة من المخط�طات, 
على  واإ�سدارها  الميكروفيلمية,  اأو  ال�رقية  �س�اء 
اأقرا�ض مليزرة, ونتج عن هذا انجاز قاعدة بيانات 
على  القائمين  اإع��الن  اإل��ى  اإ�سافة  للمخط�طات, 
ح�ل  ا�سط�انة,  اأول  �سدور  قرب  الرقمنة,  م�سروع 

دور العرب في الطب)))(.
- مكتبة الدكتور اأحمد عروة الرقمية بجامعة 

االأمير عبد القادر االإ�شالمية بق�شنطينة: 
ال�طني,  الم�ست�ى  على  رقمية  مكتبة  اأول  تعدُّ 
اأمهات  من  النادرة  الأوعية  على  بالمحافظة  ت�سمح 
التي  الإ�سالمية,  العل�م  في  والمخط�طات,  الكتب 
تحت�ي عليها مكتبة د.اأحمد عروة الجامعية, وت�ازيا 
مكتبة  وظائف  لت�سيير  الآل��ي  النظام  ا�ستخدام  مع 
ر�سيد  رقمنة  فكرة  بداأت  الجامعية,  عروة  د.اأحمد 
ت�فرت  لما  وخا�سة  �سنة )00),  منذ  المخط�طات, 
ال�سروط المادية والب�سرية, باهتمام اإطارات المكتبة, 
ب�سرورة معالجة هذا الكم النادر من المخط�طات, 
خ�س��سية  على  للحفاظ  وه���ذا  الآل��ي��ة  بالطريقة 
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الباحثين  م��ت��ن��اول  ف��ي  وو���س��ع��ه��ا  ال��م��خ��ط���ط��ات, 
التي  والمعدات  الأجهزة  بت�فر  وخا�سة  والدار�سين, 
ت�ساعد على ت�سريع العملية, مقارنة بح��سبة الأر�سدة 

ال�ثائقية, التي تحت�يها المكتبة المركزية)))(.
الرقمية  ــريــف  ــ�ــش ال االأزهــــــر  مــكــتــبــة   -

للمخطوطات: 
لم�سروع  نتاج  ه�  ال�سريف,  الأزهر  مكتبة  م�قع 
لحفظ  مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  محمد  ال�سيخ  �سم� 
مخط�طات الأزهر, حيث يمتلك الأزهر ال�سريف )) 
األف مخط�ط, في )) م��س�عًا, ورقمنتها واإتاحتها 
حفظ  على  العمل  اإط��ار  في  الإنترنت,  �سبكة  عبر 
التراث العربي والإ�سالمي, ون�سر الح�سارة العربية 
للمخط�طات  �سبكة  اك��ب��ر  واإن�����س��اء  والإ���س��الم��ي��ة, 
وي�سم  الإنترنت,  �سبكة  على  والإ�سالمية  العربية 
من  ن�سخًا  الأزه��ري��ة,  المكتبة  من  العربي  الق�سم 
وي�سم  ر�سالة,   (((( فت�سم  الجامعية  الر�سائل 
الق�سم الإفرنجي من المكتبة )))) ر�سالة, تقع في 
))))م  عام  منذ  المكتبة  زوّدت  وقد  مجلدًا,   (((
بمجم�عة قيمة من الكتب المهداة,كما ت�سم المكتبة 
الأزه��ر  �سيخ  �سليم,  المجيد  عبد  ال�سيخ  مكتبة 
ال�سابق, ومكتبة الدكت�ر اأحمد اأمين, التي اأهداهما 
الرقمية  المكتبة  م�قع  لالأزهر,  الجليالن  العالمان 
 www.alazharonline.org :متاح في الرابط الآتي
في   - الآن  حتى   - مخط�طة   ((((( الم�قع  ي�سم 
الإ�سالمي,  التراث  من  الب�سرية,  المعارف  مختلف 
مثل الجامع ال�سحيح للبخاري, واإحياء عل�م الدين 
لحجة الإ�سالم اأب� حامد الغزالي, ويتاح للم�ستركين 
في الم�قع, فقط ت�سفح اأول خم�ض �سفحات مجانًا, 
المخط�ط  ت�سفح  ت�ستطيع  وكي  ا�ستراك,  اأي  دون 
المدف�عة,  الخدمات  في  ال�ستراك  فعليك  كامال, 
ا�سمها,  طريق  عن  المخط�طة,  عن  البحث  يمكن 
اأو  الخا�ض,  الرقم  اأو  العام  ورقمها  الم�ؤلف  وا�سم 

فنين  بين  الربط  يمكن  ول  لها,  الم��س�عي  الفن 
في البحث, ويحت�ي الم�قع على ك�ساف م��س�عي, 
مق�سم  بالم�ؤلفين  وك�ساف  هجائيا,  مرتب  بالفن�ن 
اأ�سماء  ن��ج��د  ح���رف,  ك��ل  وب��داخ��ل  ح����روف,  اإل���ى 
هناك  المخط�طات,  عناوين  واأمامها  الم�ؤلفين, 
النادرة  بالكتب  اأحدهما خا�ض  بالعناوين,  ك�سافان 

وي�سمل ثمانية كتب.
- مكتبة الم�شجد النبوي ال�شريف الرقمية 

للمخطوطات بالمدينة: 
غير  علمي,  م���ق��ع  ال��رق��م��ي��ة,  المدينة  مكتبة 
الإيمان,  ماأرز  المن�رة,  المدينة  من  ينطلق  ربحي, 
ومهجر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم, ويعنى بالر�سيد 
العربية,  المكتبة  به  تزخر  الذي  المكت�ب,  العلمي 
الم��س�عات,  اأو  الكتب,  من  �س�اء  الم�ؤلفات,  من 
المقروء,  تراثنا  من  المخط�طات,  اأو  المجالت  اأو 
وعر�سه على ال�سبكة العالمية للمعل�مات, الإنترنت, 
باأ�سل�ب يحقق الفائدة العلمية, المرج�ة للدار�سين 
والباحثين, في �ستى بقاع الأر�ض, وبطريقة عر�ض, 
الجهد  عليه  وي�فر  القارئ,  يخدم  ما  مع  تتنا�سب 
تتيحه  مما  الق�س�ى,  بال�ستفادة  وذل��ك  وال�قت, 
التقنية الحديثة, من اإمكانات في الت�سفح, والعر�ض 

والبحث.
3. المكتبة الرقمية للمخطوطات بمخبر 
مخطوطات الح�سارة االإ�سالمية في �سمال 

اإفريقيا بجامعة وهران:
1.3. ن�سـاأة و تاأ�سي�س المخبـر : 

مخط�طات  »م��خ��ب��ر  ب��ا���س��م  ال��م��خ��ب��ر  ي��ع��رف 
بكلية  يقع  اإفريقيا«,  ب�سمال  الإ�سالمية  الح�سارة 
بجامعة  الإ�سالمية  والح�سارة  الإن�سانية  العل�م 
الم�ؤرخ   (( رقم  ال�زاري  بالمر�س�م  اعتمد  وهران, 
المنتدبة  ال���زارة  طرف  من   (000 ج�يلية   (0 في 
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المخط�ط  باإدراج  بالهتمام  يعنى  العلمي,  للبحث 
كمجال ان�سغال معرفي وبحث علمي.

2.3. مهـام و اأهـداف المخبـر:
كل  م�ست�ى  على  المخط�طات  خزائن  فهر�سة   -

التراب الجزائري.
لخزائن  ال�طنية  الخريطة  و�سع  في  الم�ساهمة   -

المخط�طات.
- تثمين وتقييم نفائ�ض المخط�طات الم�ج�دة على 

م�ست�ى الجزائر.
- تبادل المعارف والمعل�مات والتجارب فيما يتعلق 
بالمخط�طات مع الم�ؤ�س�سات المغاربية والدولية 

ذات العالقة.
- تك�ين طلبة ما بعد التدرج في علم المخط�ط.   

�سمن  المنجزة  العلمية  الأعمال  ون�سر  تحقيق   -
مهام المخبر.

اإلى  تحتاج  التي  المخط�طات  اإنقاذ  على  العمل   -
ذلك.

مكتبة  واإن�ساء  للمخط�طات  الرقمي  الت�س�ير   -
رقمية على م�ست�ى المخبر.

اإلكترونية  فهر�سية  ب��ط��اق��ات  ب��اإن�����س��اء  وقمنا 
المنبثقة  الفهر�سية  للبطاقة  مطابقة  للمخط�طات 
عن ندوة »المخط�طات العربية في العالم الإ�سالمي« 
المنعقدة بمقر م�ؤ�س�سة الملك عبد العزيز اآل �سع�د 
بالدار  الإن�سانية  والعل�م  الإ�سالمية  للدرا�سات 
والتي   -  (((( اأبريل  �سهر  في  المغربية  البي�ساء 
لم تتم رقمنتها بعد- بغر�ض اإن�ساء قاعدة معطيات 
اإلى مكتبة رقمية للمخط�طات  و�س�ف يتم تح�يلها 
بالمخبر, وندر�ض اإمكانية اإتاحتها في م�قع المخبر 
لزال  الم�سروع  لأن  بعد  فيما  الإنترنت  �سبكة  على 

في بدايته.

3.3. ر�سيـد المكتبـة بالمخبـر: 
تتك�ن مكتبة المخبر من مجم�عة من الم�ؤلفات 
و  م�سدر   (00 عن  عددها  يزيد  التي  وال��دوري��ات 
اإن�ساء  منذ  جمعها  تم  الكتب,  اأم��ه��ات  من  مرجع 
المت�ا�سل من طرف  الحر�ض  المخبر انطالقا من 
مدير المخبر على تزويد المكتبة, واأخيرًا تم فهر�سة 
كما  بالمكتبة,  المت�فرة  وال��دوري��ات  الكتب  جميع 
تحت�ي مكتبة المخبر عددًا كبيرًا من المخط�طات 
يزيد  والتي  الم��س�عات,  مختلف  في  الم�س�رة 
الميادين,  مختلف  في  مخط�طة   (00 عن  عددها 
مجم�عة  في  مخط�ط,   ((00 فهر�سة  م�ؤخرًا  وتم 
ال�طن,  عبر  المنت�سرة  مخط�طات  ال  خزائن  من 
بالمخبر  الرقمية  المخط�طات  اإلى  بالإ�سافة  هذا 

والتي تتجاوز 0) مخط�ط والعدد قابل للزيادة.
4.3. عالقات المخبر العلمية: 

الت�ا�سل  ع��ل��ى  اإن�����س��ائ��ه  م��ن��ذ  المخبر  ح��ر���ض 
وال��ت��ف��اع��ل م���ع ال��م��خ��اب��ر وال��م��ك��ت��ب��ات وخ��زائ��ن 
المخط�طات والمراكز الثقافية والعلمية الجزائرية 
حتى  بالمخط�طات,  المهتمة  والأجنبية  والعربية 
بلغ عددها اأكثر من 0) م�ؤ�س�سة, منها ما ه� داخل 

ال�طن وخارجه.
الموؤ�ش�شات داخل الوطن:

ال�طني  والمركز  الجزائرية,  ال�طنية  المكتبة   -
للمخط�طات.

- مكتبة الزاوية العثمانية بب�سكرة, خزائن منطقة 
غرداية, خزائن منطقة اأولف باأدرار)))(.

- خزانة ال�سي الب�سير المحم�دي بمع�سكر, خزانة 
زاوية الهامل بب��سعادة, خزانة الطيب ال�سريف 

بك��سام.
- مخابر المخط�طات: مخبر المخط�طات وتحقيق 
المخط�طات  مخبر  واللغ�ي,  الأدبي  التراث 



ت
ال

ـــا
مق

ت
ال

ـــا
مق

اآفاق الثقافة والتراث 128

البح�ث  مخط�طات  مخبر  الجزائر,  بجامعة 
مخبر  المغرب,  بالد  ح�سارة  في  والدرا�سات 
مخط�طات البناء الح�ساري للمغرب الأو�سط. 

الموؤ�ش�شات خارج الوطن: 
للمخبر عالقات مع مركز جمعة الماجد للثقافة 
و التراث بدبي, مركز اأحمد باب�ا للدرا�سات, مركز 
ال�سيخ �سيد المختار الكبير الكنتي, الخزانة العامة 
بالرباط, خزانة القرويين بفا�ض, هذا بالإ�سافة اإلى 
عدة مكتبات اأبدت رغبتها وا�ستعدادها في تن�سيط 
ت��ب��ادل فهار�ض  ال��ع��الق��ة وا���س��ت��م��راره��ا م��ن خ��الل 
هذا  في  ين�سر  ما  كل  و  والمطب�عات  المخط�طات 
المجال ومن بين هذه المكتبات: المكتبة الأحمدية 
المن�رة,  بالمدينة  النب�ي  الم�سجد  ومكتبة  بت�ن�ض, 
واأغلب مكتبات الجامعات ال�سع�دية كمكتبة جامعة 
والمكتبة  بدم�سق,  الظاهرية  والمكتبة  القرى,  اأم 
ال�طنية بباري�ض, ومكتبة اإك�ض اينبروفان�ض بفرن�سا, 

ومكتبات متعددة ب�سلطنة عمان.
5.3. مجلة المخبر: »المجلة الجزائرية 

للمخطوطات« 
وهي مجلة علمية محكمة ي�سدرها المخبر منذ 
من  نخبة  تحريرها  على  ي�سرف  )00)م,  ج���ان 
العددين  العالم,  جامعات  مختلف  من  الأ�ساتذة 
وت�سرع   ,(00( و   (00( عدد  الطبع  تحت  الآخرين 

اللجنة في جمع مقالت عدد )00).
 . المجيد  عبد  نعمية  بن  اأ.د.   : المجل��ة  مدير   -

جامعة وهران.
 . الجياللي  �سلطاني  اأ.د.   : التحرير  رئي�ض   -
المخط�طات  مجلة  وتحظى  وهران,  جامعة 
الدرا�سات  وطلبة  الباحثين  واهتمام  بمتابعة 
مجال  في  الجزائر  وخارج  الجزائريين  العليا 

المخط�طات.

6.3. فرق البحث بالمخبر: 
هي  ب��ح��ث  ف���رق  خم�سة  م��ن  ال��م��خ��ب��ر  يت�سكل 

كالآتي:
ال�سرعية  ال�سيا�سة  مخط�طات  الأول:  الفريق 
رئي�ض الفريق: عبد المجيد بن نعمية اأ�ستاذ التعليم 

العالي.
الفريق الثاني: مخط�طات التاريخ رئي�ض الفريق: 

محمد بن معمر اأ�ستاذ التعليم العالي.
القراآنية  العل�م  مخط�طات  الثالث:  الفريق 
التعليم  اأ�ستاذ  �سلطاني  الجياللي   : الفريق  رئي�ض 

العالي.
الفريق الرابع : مخط�طات الفقه رئي�ض الفريق: 

ح�سن زق�ر اأ�ستاذ التعليم العالي.
العقلية  العل�م  مخط�طات   : الخام�ض  الفريق 
اأ�ستاذ  عمر  ب�ع�سبانة  �سليمان   : الفريق  رئي�ض 
المخبر  يعزم  المقبل  الم��سم  وفي  »اأ«,  محا�سر 
المعل�مات  تكن�ل�جيا  ح�ل  بحث  فرقة  تك�ين  على 
باحثين  وت�سم  المخط�طات  مجال  في  وتطبيقاتها 
والعل�م  المكتبات  علم  في  متخ�س�سين  بينهم  من 

ال�ثائقية.
7.3. اأ�سبــاب اإنجــاز المكتبــة الرقمية 
مخطوطــات  بمخبــر  للمخطوطــات 
الح�سارة االإ�سالمية في �سمال اإفريقيا 

بجامعة وهران: 
�سرورة  على  تلحُّ  الأ�سباب  من  مجم�عة  هناك 
بالمخبر  للمخط�طات  الرقمية  المكتبة  اإن�����س��اء 

منها:
- الحالة المادية للمخط�طات, خا�سة مخط�طات 
الخزائن ال�سعبية التي ل تت�فر فيها اأدنى �سروط 

الحفظ.
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خا�سة  الباحثين,  عن  الخزائن  بعد  م�سكلة   -
القاطنين في �سمال البالد, حيث ت�سل الم�سافة 
اأحيانًا اإلى 00))كم, مما ي�ستحيل على الباحث 
على  الح�س�ل  اأجل  من  الم�سافة  هذه  قطع 

مخط�ط.
الأقل  على  ت�سمح  التي  الإمكانيات  بع�ض  ت�فر   -

باإتاحة المخط�طات داخليًا.
مجال  في  للباحثين  المخط�طات  اإتاحة  �سرورة   -

المخط�طات داخل وخارج ال�طن.
في  المخط�طات,  اإلى  ال�سريع  ال��س�ل  اإمكانية   -
تنقل  اإلى  الحاجة  دون  المختلفة,  م�سادرها 

الباحث من مكانه والتنقل اإلى مقر المخبر.
للمخط�طات,  النادرة  الن�سخ  على  الحفاظ   -

وحمايتها من العطب وال�سرقة .
وا�ستغالل  التكن�ل�جي,  التط�ر  م�اكبة   -
العلم  ن�سر  في  الحديثة,  التكن�ل�جيات 

والمعرفة)))(.
- حاجة الباحثين لدرا�سة التراث العربي المخط�ط, 

جمعًا و�سيانًة, وتحقيقًا ورقمنًة, ون�سرًا.
ال�قت  في  يعدُّ  المخط�ط  العربي  التراث  اإن   -
التراث  لعله  بل  مكت�ب,  تراث  اأهم  الحالي 
الإن�ساني ال�حيد, الذي قاوم ع�امل الزمن)))(.

مراكز  مختلف  مع  والإهداء  التبادل  اإمكانية   -
خط�ات  خطت  والتي  الدولية  المخط�طات 
اإثراء  في  ي�سهم  مما  المجال  هذا  في  كبيرة 
التغير  الرقمية  بالمخط�طات  المخبر  مكتبة 

مت�اجدة بها.
التي  المراكز  خبرات  من  ال�ستفادة  اإمكانية   -
و�سلت اإلى المكتبة الرقمية للمخط�طات داخل 

وخارج ال�طن.
- تقريب المخط�طات الأ�سلية والأبحاث المت��سل 

الباحثين  من  البحث  فرق  طرف  من  اإليها 
اإمكانياتهم  و  اأوقاتهم  ا�ستثمار  وم�ساعدتهم في 

في البحث العلمي.
خارج  ومهامه  واأهدافه  المخبر  ر�سالة  تبليغ   -

ال�طن.
من  للمخبر  والفكري  والمادي  المالي  الدعم   -

الداخل والخارج.
في  البحث  مجالت  مختلف  في  الخبرات  تبادل   -
والفهر�سة  والترميم  ال�سيانة  في  المخط�طات 

والت�سنيف والتحقيق والرقمنة والن�سر.
واإ�سدارات  اأبحاث  ن�سر  في  ال�قت  اخت�سار   -
يعانيه  ما  عك�ض  للباحثين  وتبليغها  المخبر 
المجلة  اأعداد  ن�سر  في  تاأخر  من  الآن  المخبر 
و كتب الباحثين التي ي�ساهم في طبعها ون�سرها 
اإطار  في  المحققة  المخط�طات  وخا�سة 

الدرا�سات العليا اأو غيرها.
ت�ساهم  بالمخبر  للمخط�طات  الرقمية  المكتبة   -
في الحفاظ على مخط�طات المخبر من التلف 
في  الأ�سلية  المخط�طات  تبقى  حيث  وال�سياع 

المكتبة وتتاح الن�سخ الرقمية لها للتداول.
8.3. مراحل اإن�ســاء المكتبة الرقمية 
مخطوطــات  بمخبــر  للمخطوطــات 
الح�سارة االإ�سالمية في �سمال اإفريقيا 

بجامعة وهران:
9.3. مراحل ما قبل الرقمنة:

تطبق  مرحلة  اأول  هي  والترميم:  ال�صيانة  اأ. 
اآلي  ترميم  ن�عان  والترميم  المخط�طات,  على 
الع�امل  من  فتك�ن  ال�سيانة  اأما   ,)((( يدوي  واآخر 
ت�سيب  التي  والبي�ل�جية  والطبيعية  الكيميائية 
ترميمها  تم  التي  والمخط�طات  المخط�طات)))(, 
والذي  المخط�طات  مخزن  ف��ي  ت���دع  و�سيانتها 



ت
ال

ـــا
مق

ت
ال

ـــا
مق

اآفاق الثقافة والتراث 130

المخط�طات,  لحفظ  الدولية  المعايير  فيه  تت�فر 
وتجدر الإ�سارة هنا اإلى اأن المخبر ل يمتلك مخزنا 
اأو  للحفظ  ال��الزم��ة  بالتجهيزات  للمخط�طات 
المهام  ه��ذه  لأن  نظرًا  وه��ذا  والترميم؛  ال�سيانة 
المركز  اأو  الجزائرية  ال�طنية  المكتبة  اإل��ى  ت�كل 
ال�طني  الأر�سيف  مركز  اأو  للمخط�طات  ال�طني 
الإمكانيات  له  تت�فر  ول  المخبر  مهام  من  ولي�ست 
التن�سيق  م��ن  يمنع  ل  ه��ذا  ولكن  ل��ذل��ك,  ال��الزم��ة 
اأن  �سابقا  اأ�سرنا  وقد  الم�ؤ�س�سات  مع هذه  في ذلك 
للمخبر عالقات داخلية منها ما ه� مع الم�ؤ�س�سات 
جدًا  مهمة  المرحلة  هذه  ونعتبر  الذكر,  ال�سابقة 
ونرتبها في المرتبة الأولى لكي نحمي المخط�طات 
�سالمة  على  اأي�سًا  ونحافظ  وال�سياع  التلف  من 
من  بهم  تلحق  ق��د  التي  الأم��را���ض  م��ن  الباحثين 
ل  كما  الم�سابة,  المتعفنة  المخط�طات  تفح�ض 
ال�سيانة  اأجهزة  اختيار  اإل��ى  ن�سير  اأن  هنا  يف�تنا 
للمخط�طات  المادية  الحالة  ح�سب  على  والترميم 
فاإذا كانت المخط�طات في حالة ل ت�سمح بانتقالها 
اإلى اأجهزة ال�سيانة والترميم وجب ا�ستخدام اأجهزة 
المخط�طات  اإلى  تنتقل  ا�ستعجاليه  وترميم  �سيانة 

حتى ل ن�ساهم في الق�ساء على المخط�طات.
ب. الفهر�صة: 

المخط�طات  عليها  تمر  ال��ت��ي  المرحلة  ه��ي 
نف�ض  ف��ي  رقمنتها  وقبل  وترميمها  �سيانتها  بعد 
بمثابة  الفهر�سية  البطاقة  تعدُّ  حيث  ال���ق��ت)0)(, 
ا�سترجاعها في  وتمكن من  للمخط�ط  بطاقة ه�ية 
الفهر�سة  البطاقة  عنا�سر  اأن  اإل  ال�سرقة,  حالت 
بين  خالف  م��سع  مازالت  العربية  للمخط�طات 
العنا�سر  هذه  م�سميات  وان  العرب,  المفهر�سين 
الندوات  )))(وذلك رغم  اإجماع  لي�ض محل  وترتيبها 
لكن  المجال,  ه��ذا  في  لأخ��ر  حين  من  تعقد  التي 
للمخط�طات  العربية  الفهر�سية  البطاقة  نم�ذج 

المقترح في ندوة الدار البي�ساء بم�ؤ�س�سة الملك عبد 
العزيز يعدُّ مح�سر اإجماع تقريبي بين المفهر�سين 

في مجال المخط�طات.
10.3. الرقمنة والمواد الرقمية: 

وتعدُّ هذه المرحلة م�الية لعملية الفهر�سة, حيث 
تنق�سم عملية الرقمنة على ن�عين:

اأ. الرقمنة في �شكل �شورة: 
�س�رة  ب�سكل  ال�ثائق  حفظ  ال�سكل  ه��ذا  يعني 
غير قابلة للتح�ير اأو التغيير, ويتم في هذه الحالة 
الطريقة  وه��ي  ب�سفحة,  �سفحة  الكتاب  ت�س�ير 
المعتمدة في رقمنة المجم�عات الكبيرة من الكتب؛ 
التكلفة باعتماد هذه الطريقة تك�ن منخف�سة,  لأن 
الكتاب  فكرة  على  المحافظة  اإل��ى  بالإ�سافة  هذا 
في  هي  الرقمية  الن�سخة  لأن  والت�سفح؛  ال�سفحة 

الحقيقة ن�سخة لل�سكل ال�رقي.)))( 
ب. الرقمنة في �شكل ن�ص: 

مع  المعل�مات  ا�سترجاع  ال�سكل  ه��ذا  في  يتم 
اإدخال بع�ض التح�يرات والتعديالت عليها  اإمكانية 
بالتعرف ال�س�ئي  وذالك با�ستخدام برنامج خا�ض 
على الحروف OCR, )))( وفي هذه الحالة يتم ن�سخ 
الكتاب �سفحة ب�سفحة, اأي اأن المكتبة �ستعيد كتابة 
ل  فاإنه  الأولى  الطريقة  عك�ض  وعلى  كامال,  الن�ض 
الكتاب  لأن  ذلك  الكتاب,  بفكرة  الحتفاظ  يمكن 
في هذه الحالة ي�سبح ن�سًا, يظهر ب�سفة مت�ا�سلة 
اأكثر  �س�رة  �سكل  على  الرقمنة  وتعدُّ  ال�سا�سة,  على 
اإخال�سًا, من حيث نقل ال�س�رة الأ�سلية للمخط�ط, 
بما تحت�يه من ر�س�مات ت��سيحية واأل�ان, وغيرها, 
اختيار  اإل��ى  ن�سير  اأن  المرحلة  هذه  في  يف�تنا  ول 
على  فيها  الم�ستخدمة  والأج��ه��زة  الرقمنة  ن�عية 
ح�سب  وعلى  للمخط�طات  المادية  الحالة  ح�سب 
والمت�اجدة  مثال  الجدية  فالمخط�طات  ت�فيرها, 
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م�سطحة,  �س�ئية  ما�سحات  معها  ن�ستعمل  بالمخبر 
والمخط�طات الغير مت�فرة في المخبر والمت�اجدة 
في خزانات �سعبية ت�سمح بعملية الرقمنة ن�ستخدم 
المادية  حالتها  مع  تتنا�سب  �س�ئية  ما�سحات  معها 
اإلى  الرقمنة  اأج��ه��زة  انتقال  ���س��رورة  تبرز  وهنا 
رقمية  ت�س�ير  اآلت  ا�ستخدام  ويمكن  المخط�طات 
ذات  كانت  اإذا  خا�سة  اأحيانًا  بالغر�ض  تفي  فهي 
الرقمنة في  وتتم عملية  الت�س�ير,  ج�دة عالية في 
المخبر با�ستخدام الما�سح ال�س�ئي, واآلة الت�س�ير 
الرقمية اإ�سافة اإلى كاميرا فيدي� على �سكل �س�رة, 
المخط�طات  لرقمنة  منا�سبة  الطريقة  هذه  وتعدُّ 
من اأجل حمايتها من التغير والتح�ير, رغم اأن هذا 
يطرح م�سكلة عدم اإمكانية البحث في داخل الن�ض, 
نظرًا لنعدام برنامج التعرف ال�س�ئي للحروف, ثم 
ب�سبب تن�ع الخط�ط في اللغة العربية واأ�سكال كتابة 
اأحيانًا  نجدها  حيث  باليد  المتن�عة  المخط�طات 
اختيار  نن�سى  ل  مائلة وغيرها, كما  واأخرى  دائرية 
الما�سحات ال�س�ئية المل�نة من اأجل اإظهار حروف 

المخط�طات باأل�انها المختلفة.
11.3. حفظ المخطوطات الناتجة عن 

عملية الرقمنة: 
المخط�طات  حفظ  يجب  الرقمنة  عملية  بعد 
كل  في  ن�سطر  ل  حتى  الرقمنة  عملية  عن  الناتجة 
ما  وه�  جديد  من  الرقمنة  عملية  اإع��ادة  اإل��ى  مرة 
ولهذا  الأ�سلية  المخط�طات  على  ي�ؤثر  اأن  يمكن 
اإلى  نع�د  الرقمنة  عملية  في  خلل  حدوث  حالة  في 
مبا�سرة  الرقمنة  عملية  عن  الناتجة  المخط�طات 
دون  غيرها  اأو  �س�ئية  اأق��را���ض  على  والمحف�ظة 

اإعادة عملية من جديد.
12.3. المعالجة: 

ال�س�ر  بمعالجة  قمنا  ال��م�����س��ت���ى  ه���ذا  وف���ي 
با�ستخدام برنامج Picture Manage )00) اإ�سافة 

اإلى برنامج Paint وبرمجية Photo Filre حيث تم 
ت�سبح  حتى  وتط�يعها  المخط�طات  �س�ر  تعديل 
وا�سحة وغير م�س�هة في ال�سكل والحجم الالزمين 
وحفظها م�ؤقتا قبل اأن تطبق عليها المرحلة الم�الية 
في  م��سح  ه���  كما  الملفات  �سغط  ف��ي  المتمثلة 

ال�سكل رقم ).
13.3. �سغط وتحويل الملفات: 

مختلف  ت���ح����ي���ل  ت����م  ال���م���رح���ل���ة  ه�����ذه  وف�����ي 
اإلى  وتح�يلها  رقمنتها  تمت  التي  المخط�طات 
 Scan برنامج  با�ستخدام   PDF ن���ع  م��ن  ملفات 
با�ستخدام  ت�سفحها  يمكن   ,Soft PDF Create

Adobe Reader, بطريقة ل ت�سمح بطباعة �سفحة 

المخط�طات,  لتجنب قر�سنة  اأو حفظه  المخط�ط 
الر�سيد  لأن  المخط�طات  ملفات  ب�سغط  نقم  ولم 
تخزين  م�ساحة  م�سكلة  ط��رح  لدرجة  كبيرًا  لي�ض 
الحالي,  ال�قت  في  ت�سفحها  �سرعة  اأو  الملفات 
بالإ�سافة اإلى هذا فان المخط�طات الرقمية لم يتم 
اإر�سالها  في  م�سكلة  ت�سكل  حتى  اإتاحتها  بداية  بعد 
واإتاحتها في م�قع المخبر على �سبكة الإنترنت كما 

ه� م��سح في ال�سكل ).
14.3. ت�سميم موقع المكتبة الرقمية 
مخطوطــات  بمخبــر  للمخطوطــات 
الح�سارة االإ�سالمية في �سمال اإفريقيا 

بجامعة وهران: 
الرقمية  المكتبة  م�قع  اإن�ساء  في  ا�ستخدمنا 
Front Page )00) لت�سميم  للمخط�طات برنامج 
الم�اقع, حيث تحت�ي ال�سفحة الرئي�سية للم�قع على 
بداية  اأيق�نات  �سبعة  بها  مخط�ط,  ب�س�رة  خلفية 
والمن�س�رات  الن�ساطات  ثم  والمهام  البحث  بفرق 
بالإ�سافة  للمخط�طات,  الجزائرية  المجلة  واأخيرا 
اإلى اأيق�نة الت�سال بالمخبر عبر البريد اللكتروني 
وهنا يتم ربط الم�ستفيد مبا�سرة بالبريد اللكتروني 
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اأخ���رى  اأي��ق���ن��ة  وه��ن��اك  ال��م��خ��ب��ر,  م��دي��ر  لل�سيد 
نن�سى  اأن  دون  بالمخط�طات  المتعلقة  للم�ؤتمرات 
الم�ؤ�س�سات  مختلف  وت�سمل  للم�قع  م�سابهة  روابط 
داخل  بالمخط�طات  اه��ت��م��ام  لها  ال��ت��ي  العلمية 
ت�سعبيًا  ترتبط  الأيق�نات  ومختلف  ال�طن,  وخارج 
من  مجم�عة  اإلى  اإ�سافة  ال�سابقة  المراحل  بنتائج 
ال�س�ر من داخل المخبر ون�ساطاته, وتم ا�ستعمال 
بال�سفحة  وربطها  ال�سابقة  المراحل  نتائج مختلف 
الرئي�سية للم�قع با�ستخدام تقنية الن�ض المترابط, 
بالمكتبة  المت�فرة  المعل�مات  اإتاحة  يتم  اأن  على 
�سبكة  ب�ا�سطة  م�ستقبال  للمخط�طات  الرقمية 
الرابطة  اختيار  اإل  الباحثين  على  وما  الإنترنت, 
المنا�سبة في الح�س�ل على المعل�مات وال�سكل رقم 

) ي��سح بع�ض مراحل ت�سميم الم�قع.
المكتبة  اإنـــجـــاز  �ــســعــوبــات   .15.3
بمخبر  لــلــمــخــطــوطــات  ــة  ــي ــم ــرق ال
في  االإ�سالمية  الح�سارة  مخطوطات 

�سمال اإفريقيا:
اأ. ال�شعوبات التقنية: 

ما  خا�سة  المخط�طات,  في  الأ�سكال  تن�ع   -
المخط�طات من  الكثير, من  بداية  يالحظ في 
المخط�طات,  وتزيين  لتزويق  هند�سية,  اأ�سكال 
ال�سفحة  في  الخط�ط,  حجم  في  والتن�ع 
ال�احدة, واأحيانا في ال�سطر ال�احد, حيث نجد 
يد,  من  باأكثر  كتبت  المخط�طات,  بع�ض  اأن 
كتابات  الن�ساخ)))(,  من  مجم�عة  من  ون�سخت 
متعددة  اأ�سكال  اأحيانا,  تاأخذ  والتي  الح�ا�سي, 
بع�ض  اأن  نجد  حيث  عم�دية,  مائلة,  اأفقية, 
مما  �سدا�سي,  �سكل  على  كتبت  المخط�طات, 
ي�سعب على القارئ الآلي, تحديد بداية ونهاية 

ال�سط�ر, واتجاهذها)))(.
اإذا  خا�سة  للمخط�طات,  المادية  الحالة   -

الخا�سة  المخط�طات  بخزانات  الأمر  تعلق 
اأدنى �سروط حفظ  الأهلية, التي ل تت�فر فيها, 

المخط�طات.
اإن المخط�طات الرقمية تتعر�ض من حين لآخر   -
في  التغيير  ثم  ومن  الهابط,  التحميل  لعمليات 
ي�سكل  مما  بالإ�سافة,  اأو  بالحذف  محت�اها, 
المخط�ط,  العربي  م�روثنا  على  كبيرا,  خطرا 
ي��سف  الدكت�ر  م�ؤخرًا, في م�قع  ما حدث  وه� 
لمخط�طة  قر�سنة,  عملية  تمت  حيث  زيدان, 
فريدة, من م�سحف عثمان بن عفان ر�سي اهلل 

عنه, واأعيد ن�سرها من جهات مجه�لة)))(.
بما اأن المخط�طات الرقمية المرقمنة, اأ�سبحت   -
وثائق الكترونية, فهي بال �سك تعاني من مختلف 
كالدوريات  الأخرى,  اللكترونية  ال�ثائق  عي�ب 
اأجهزة  تتطلب  فهي  اللكتروني,  والأر�سيف 
وبرمجيات من اأجل الطالع على المخط�طات, 
كما تعاني من م�سكلة الزوال التكن�ل�جي, �س�اء 
للبرمجيات)))(, تبرز م�ساألة حق�ق  اأو  لالأجهزة 
الحديث  عند  اأ�سا�سية,  ق�سية  الفكرية  الملكية 

عن الرقمنة)))(. 
ونقلها  الرقمنة,  عملية  اأثناء  المخط�طات  تاأثر   -
الإ�سعاعات,  اإلى  اإ�سافة  الرقمنة,  اأجهزة  اإلى 
عملية  اأثناء  الت�س�ير,  اآلت  تفرزها  التي 
الرقمنة, مما ي�ؤثر �سلبا على المخط�طات, وفي 
ال�قت الذي ي�ستمر فيه اأمين المكتبة التقليدية 
المخط�طات  فهر�سة  في  للمخط�طات, 
مع  التعامل  عليه,  يت�جب  ف�س�ف  وت�سنيفها, 

م�سادر معل�مات ن�سل اإليها ول نملكها)))(.
رقمنة  ف����ي  ال��م�����س��ت��خ��دم��ة  الأج�����ه�����زة  ق���ل���ة   -
المت�اجدة  الح�ا�سيب  اإن  حيث  المخط�طات, 
ح�ا�سيب  ع�سرة  ح�الي  تعددها  رغم  بالمخبر 
للتط�ر  نتيجة  ت��ق��ادم  معظمها  اأن  اإل  تقريبا 
الحديثة, وهي  التكن�ل�جيات  ال�سريع في مجال 
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للمخط�طات  معطيات  قاعدة  باإن�ساء  ت�سمح  ل 
بالإ�سافة  الفهر�سية,  لبطاقاتها  ول  الرقمية 
الم�ستخدمة  ال�س�ئية  الما�سحات  فان  هذا  اإلى 
لي�ست  بالمخبر  المخط�طات  رقمنة  عملية  في 
كما  المخط�طات,  برقمنة  الخا�ض  الن�ع  من 
ال�س�ئي  التعرف  برمجيات  على  تت�فر  ل  اأنها 
برمجيات  على  ول  المخط�طات,  على  للحروف 
لتنميق المخط�طات وت�سحيحها, اأما الطابعات 
اإن كل  المت�فرة بالمخبر فمعظمها عاطل حيث 
حا�س�ب اإل ومرف�ق بطابعة وما�سح �س�ئي, لكن 
الت�سغيل  حيز  بالمخبر  فقط  طابعتين  هناك 

والبقية عاطلة تماما.
وج�د �سبكة الإنترنت بالمخبر نقطة اإيجابية لكنه   -
بالفيرو�سات  اإ�سابة الأجهزة  اأحيانًا ي�ساهم في 
التي من بينها فيرو�سات متخ�س�سة في تحطيم 
اإمكانية  اإلى  بالإ�سافة  الرقمية,  المخط�طات 
�سبكة  ب�ا�سطة  الرقمية  المخط�طات  قر�سنة 

الإنترنت.
المكتبات  علم  في  المتخ�س�سين  انعدام   -
ورقمنة  فهر�سة  مجال  في  تك�ين  لهم  والذين 
المتخ�س�سين  اإلى  بالإ�سافة  المخط�طات, 
قاعدة  بناء  اأجل  من  الآلي  الإعالم  مجال  في 
وت�سميم  الرقمنة  م�سروع  ومراقبة  المعطيات 

م�قع ال�يب للمخبر.
ت�سيير  في  المتخ�س�سة  البرامج  غياب   -
هناك  حيث  بالجزائر,  الرقمية  المخط�طات 
�سنجاب  برنامج  مثل  البرامج  من  مجم�عة 
العلمي والتقني لكن  اأنتجه مركز الإعالم  الذي 
نظم  لإدارة  ا  خ�سي�سً م�سمم  البرنامج  هذا 
ول  فقط,  المكتبات  في  اللكترونية  المعل�مات 
لت�سيير  المثال  �سبيل  على  منه  ن�سخة  ت�جد 
اأي�سًا محاولة من  المخط�طات الرقمية, هناك 
بمحاولة  قام  والذي  م�سطفى  حامة  الأ�ستاذ 

الحقيق  في  ولكنها   ,gesmanus برمجية  اإنتاج 
برمجية خا�سة ببناء ق�اعد المعطيات ل لت�سيير 

المخط�طات الرقمية.
اإن المخط�طات الرقمية المتاحة داخل اأو خارج   -
اإذا  وخا�سة  القر�سنة  من  م�ؤمن  غير  المخبر 
ت�سمميه  تم  الذي  الحالي  الم�قع  في  عر�ست 
منه  جانب  تخ�سي�ض  وتم  الجامعة  طرف  من 

للمخبر م�قع ويب غير محمي)0)(.
�سع�بة تك�سيف ن�س��ض المخط�طات, وبالتالي   -
ا�ستحالة البحث بالكلمات المفتاحية, في ق�اعد 
بالإ�سافة  بالمخط�طات,  الخا�سة  المعطيات, 
م�ساحة  يحتل  الرقمنة,  من  الن�ع  هذا  اأن  اإلى 
مخط�طا  اأن  حيث  التخزين)))(,  عند  وا�سعة 
الى 0) ملي�ن  يحت�ي على 00) �سفحة, يحتاج 
نف�ض  بينما  �س�رة,  �سكل  على  لتخزينه  اوكتي, 
المخط�ط, يحتل 00) األف اوكتي فقط, لتخزينه 

على �سكل ن�ض. 
ب. ال�شعوبات الت�شريعية القانونية:

الم�ؤلف ه� الحق المطلق ال�ستئثاري الذي  حق   -
اأي م�سنف ليت�سرف فيه كما  يحظى به م�ؤلف 
اأو  ا�سمه,  عليه  يكتب  اأن  يمكنه  بحيث  ي�ساء, 
بمعناه  الم�ؤلف  حق  ويعد  �ساحبه)))(,  اأنه  يعلن 
باأنه   « يعرف  فه�  لذلك  ذهنيًا  حقًا  ال�ا�سع 
ما«)))(,  بتاأليف  المتعلقة  المعن�ية  الملكية  حق 
المتقدمة  الدول  فيها  تتكلم  الذي  ال�قت  وفي 
الحق�ق  اإدارة  اأو  الرقمية,  الحق�ق  اإدارة  عن 
التي  الرقمية  والملكية   ,DRM اللكترونية 
الإنترنت,  على  الفكرية  الملكية  حق�ق  ت�سمل 
تقنية  بيئة  اإلى  ينتمي  اإبداعي  م�سنف  كل  اأي 
المعل�مات يعد م�سنفًا رقميًا, وفي ال�قت الذي 
اإتاحة  اإلى  للمعل�مات  الحر  ال��س�ل  حركة  فيه 
المحت�ى المعل�ماتي على �سبكة الإنترنت ب�سكل 
حق�ق  قان�ن  ع�سرنة  اأجل  من  ومجاني,  حر 
تتعر�ض  الرقمي,  والع�سر  وم�ائمته  التاأليف 
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القر�سنة  اإلى  الإ�سالمية  العربية  المخط�طات 
الجريمة  قان�ن  انعدام  ذلك  على  �ساعد  وما 
م�ؤخرًا)))(  �سدر  كان  وان  بالجزائر  الإلكترونية 

لكنه لم ي�لي اأهمية للمخط�طات الرقمية.
الجزائري,  المخط�ط  قان�ن يحمي  عدم وج�د   -
حيث  الأ�سلية  ال�رقية  المخط�طات  وخا�سة 
اإطار الحفاظ على التراث  يدرج المخط�ط في 
خا�سة  م�اد  التراث  قان�ن  في  نجد  ول  فقط, 
بالمخط�ط و�سبط كيفية الطالع عليه وحفظه, 
حفظ  اإلى  تهدف  الرقمنة  عملية  اأن  وخا�سة 

واإتاحة المخط�طات.
وه� نف�ض ال�سيء الذي ي�اجهه اأ�سحاب الخزائن   -
حيث ل يمتلك�ن حماية لحق�ق الملكية الفكرية 
لمخط�طاتهم, كما اإنهم ل يجدون قان�نًا يعاقب 
قان�ن  ول  خزائنهم,  من  المخط�طات  �سارقي 
لالطالع  للمخط�طات  اإتاحتهم  كيفية  ينظم 
يبيع�نها  يجعلهم  ما  وه�  الباحثين,  طرف  من 
الذين  والباحثين  لل�سياح  الأثمان  باأبخ�ض 

يمنح�نهم مبالغ مالية تظهر لهم اأنها خيالية.
المخط�طات  رقمنة  كيفية  يحدد  قان�ن  غياب   -
الباحثين  ت�س�يرها من طرف  اإمكانيات  ويمنع 

كما ه� الحال بالن�سبة لالأر�سيف.
جـ. ال�شعوبات االقت�شادية:

المخط�طات  الرقمنة  بم�ساريع  التكفل  عدم   -
حيث  مثال  لالأر�سيف  بالن�سبة  الحال  ه�  كما 
اأر�سيف  لرقمنة  مذهلة  مالية  مبالغ  خ�س�ست 

البلديات بقرار من رئا�سة الحك�مة.
من  ولكن  المخط�طات  لرقمنة  م�ساريع  هناك   -
 Manumedخارج الجزائر مثل جمعة الماجد و
الذي �سارك في م�ؤتمر دولي ح�ل المخط�طات 
اأ�سابيع قبل فعاليات هذا الملتقى,  ب�لية عنابة 
الن�سخ  هي  اأين  حتى  نعرف  ل  الأكبر  والم�سكلة 
التي قام�ا برقمنتها هل هي داخل الجزائر مثل 

ما هي مت�فرة خارجها اأم ل؟

خا�سة  ال�سباب  للباحثين  المالي  الدعم  غياب   -
�سمن  واإتاحتها  المخط�طات  رقمنة  اأجل  من 
ول�  للمخط�طات  رقمية  مكتبات  م�ساريع 

بمبادرات فردية.
الرقمنة  على  يعزم  الذي  بالباحث  التكفل  عدم   -
مثال من حيث الإقامة, وبالمقابل فاإن اأ�سحاب 
الخزائن ال�سعبية للمخط�طات يكرم�ن الباحثين 

وي�فرون لهم الإي�اء.
4. التو�سيات:

بالبح�ث  الإنترنت  على  العربي  المحت�ى  اإثراء   -
التي  المجالت)))(  مختلف  في  العلمية  الأ�سلية 

لها عالقة بالمخط�طات العربية الإ�سالمية.
الجيل  خدمات  لتقديم  جديد  اأ�سل�ب  اأو  فل�سفة   -
الثاني من الإنترنت تعتمد على دعم الت�سال بين 
م�ستخدمي الإنترنت وتعظيم دور الم�ستخدم في 
المخط�طات  الرقمي في مجال  المحت�ى  اإثراء 
م�ستخدمي  بين مختلف  والتعاون  الإنترنت  على 
مجتمعات  بناء  اأجل  من  العنكب�تية  ال�سبكة 

اإلكترونية في مجال المخط�طات.
التقنية  والأنظمة  الق�انين  ت�افر  من  بد  ل   -
والتكن�ل�جية التي تحافظ على الحق�ق, باإرفاق 

المحت�ى الرقمي والكيانات الرقمية.
الثقافي  الإرث  برقمنة  الهتمام  درجة  رفع   -
والح�ساري للمجتمعات العربية والهتمام بن�سره 
العربية  الح�سارة  ات�سال  لتعزيز  اإلكترونيًا 
وا�ستغالل  الأخرى,  الإن�سانية  بالح�سارات 
وتعريب  لبناء  البرمجيات  الجديدة من  الم�جة 

التطبيقات الداعمة للمحت�ى العربي)))(.
- التحديات التي ت�اجه حق�ق التاأليف بالن�سبة اإلى 
الإنتاج الفكري الرقمي في ظل الم�اد المرقمنة 
ت�سميته  يمكن  وما  الإنترنت,  عبر  تبث  التي 
والتي  الرقمي,  الع�سر  في  العادل  بال�ستخدام 

من بينها المخط�طات الرقمية. )))(
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ملحقات البحث:
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اإلى )) دي�سمبر )00),  م�ستقبلية« الدار البي�ساء من )0 
�ض.   ,(00( العامة,  العزيز  عبد  الملك  مكتبة  الريا�ض: 

 .(((
الأر�سفة  ظل  في  ال�ثائق  حفظ  الكمي�سي,  علي  لطيفة   .((
لالتحاد  الع�سرين  الم�ؤتمر  وق��ائ��ع  كتاب  اللكترونية, 
نظم  »نح� جيل جديد من  والمعل�مات,  للمكتبات  العربي 
المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية م�ستقبلية« الدار البي�ساء 
من )0 اإلى )) دي�سمبر )00), الريا�ض: مكتبة الملك عبد 

العزيز العامة, )00), �ض.)))).
المخط�طات,  تحقيق  ق���اع��د  ال��دي��ن,  �سالح  المنجد,   .((

بيروت, دار الكتب الجديدة, 0))), �ض.)).
الدين,  �سم��ساع  �سارة  اأحمد,  محمد  القادر  عبد  �سامية   .((
بال�س�دان,  ال�ثائق  دار  في  وواقعها  اللكترونية  الأر�سفة 
للمكتبات  العربي  لالتحاد  الع�سرين  الم�ؤتمر  وقائع  كتاب 
المعل�مات  نظم  م��ن  ج��دي��د  جيل  »ن��ح���  وال��م��ع��ل���م��ات, 
 0( من  البي�ساء  الدار  م�ستقبلية«  روؤية  والمتخ�س�سين: 
اإلى )) دي�سمبر )00), الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز 

العامة, )00), �ض.)))).
لرقمنة  التقنية  المتطلبات  ف�زية,  ختير  امحمد,  م�لي   .(0
الأر�سدة الأر�سيفية: م�سروعات رقمنة الأر�سيف بالجزائر 
العربي  لالتحاد  الع�سرين  الم�ؤتمر  وقائع  كتاب  نم�ذجا, 
للمكتبات والمعل�مات, »نح� جيل جديد من نظم المعل�مات 
والمتخ�س�سين: روؤية م�ستقبلية« الدار البي�ساء من )0 اإلى 
العزيز  عبد  الملك  مكتبة  الريا�ض:   ,(00( دي�سمبر   ((

العامة, )00), �ض.)))).
بادي �س�هام, تقنيات رقمنة الر�سيد الأر�سيفي, كتاب وقائع   .((
والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  الع�سرين لالتحاد  الم�ؤتمر 
والمتخ�س�سين:  المعل�مات  نظم  من  جديد  جيل  »نح� 
دي�سمبر   (( اإلى   0( من  البي�ساء  ال��دار  م�ستقبلية«  روؤي��ة 
)00), الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00), 

�ض.)))).
اأع�ساء  ا�ستخدام  ال�سناني,  م�سع�د  بن  حمد  بن  اأحمد   .((
هيئة التدري�ض بكلي الهند�سة في جامعة ال�سلطان قاب��ض 
المتاحة  المفت�حة  والأر�سيفات  الحر  ال��س�ل  لدوريات 
الع�سرين  الم�ؤتمر  وقائع  كتاب  الإنترنت,  �سبكة  من خالل 
جديد  جيل  »نح�  والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  لالتحاد 
من نظم المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية م�ستقبلية« الدار 
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مكتبة  الريا�ض:  دي�سمبر )00),  اإلى ))   0( البي�ساء من 
الملك عبد العزيز العامة, )00), �ض.)))).

محمد, خالد ح�سين اإبراهيم, م�اقع المخط�طات العربية   .((
جامعة  القاهرة:  تحليلية,  درا�سة  الإنترنت  �سبكة  على 

حل�ان, )00).
ال�ثائق  اأر�سفة  ال�س�يعر, نظام  خ�لة بنت محمد بن �سعد   .((
واإدارتها الكترونيا, كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�سرين لالتحاد 
نظم  »نح� جيل جديد من  والمعل�مات,  للمكتبات  العربي 
المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية م�ستقبلية« الدار البي�ساء 
من )0 اإلى )) دي�سمبر )00), الريا�ض: مكتبة الملك عبد 

العزيز العامة, )00), �ض.)))).
ال�سالمي,  خالد  بنت  خل�د  الجابري,  اهلل  عبد  بن  �سيف   .((
الم�ؤتمر  وقائع  كتاب  الفكرية,  الملكية  وحق�ق  الرقمنة 
نح�   « والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  لالتحاد  الع�سرين 
روؤية  والمتخ�س�سين:  المعل�مات  نظم  من  جديد  جيل 
م�ستقبلية » الدار البي�ساء من )0 اإلى )) دي�سمبر )00), 

الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00).
محمد, طا�س�ر, المرجع ال�سابق, �ض.0).  .((

57. Electronic Access to Medieval Manuscrits.
www.hmml.org/eamms/index.html consulté le 
14/03/2007. 

م�سادر  لأ�سكال  الم�ستقبلية  التجاهات  الزهري,  �سعد   .((
على  متاح   ,(00( ع.)0,  المعل�ماتية,  مجلة  المعل�مات, 
http://informatics.gov.sa/ الم�قع  على  الإنترنت  �سبكة 

magazine تاريخ زيارة الم�قع 0)-)0-)00). 

59. COLLIGNAN Lucil, Etude sur les fonctionnal-
ites et les usages des bibliothèques numeriques: 
perspectives DEBORA,  Memoir de recherche, 
sou la deriction  m.salah dalhoumi, uneversite 
Lyon II, enssib, 2002.

م�لي امحمد, المرجع ال�سابق, �ض.)).  .(0
61. Stéphane lprt, les Manuscrits,paris: sindbad, 2003 

,p.02.

العربية,  المخط�طات  فهر�سة  �سليمان,  عابد  الم�س�خي   .((
المرجع ال�سابق, �ض.))).

على  المركز  مكتبة  فهر�ض  اإط��الق  الماجد,  جمعة  مركز   .((
اأغ�سط�ض  ع.0),  �ض.)0,  المركز,  اأخبار  مجلة  الإنترنت, 
)00), دبي: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث, )00), 

�ض.)).
الماجد  جمعة  لمركز  ب��ارز  تط�ر  ف��ي  ف��رح��ة,  اأب���  ج���اد   .((
نظام  تطلق  المعل�مات  تكن�ل�جيا  اإدارة  والتراث  للثقافة 

الرقمي  الت�س�ير  وم�سروع  والمعل�مات  للمكتبات  الماجد 
ع.)0,  ���ض.)0,  المركز,  اأخبار  مجلة  في  للمخط�طات, 
فبراير )00), دبي: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث, 

)00), �ض.)).
الأ�س�ض  الرقمية  المكتبات  �سالح,  عي�سى  عماد  محمد,   .((
الم�سرية  ال��دار  القاهر:  العملية,  والتطبيقات  النظرية 

اللبنانية, )00), �ض.)0).
مكتبة الإ�سكندرية, مجلة المعل�ماتية, على الخط المبا�سر,   .((
http://informatics. متا ح على �سبكة الإنترنت على الم�قع

gov.sa/magazine تاريخ الزيارة »0)-)0-)00)«.

ال�طنية  المكتبة  �سيانة  �سيا�سة  حجازي,  فهمي  محم�د   .((
دار الكتب الم�سرية وحفظها, �سيانة وحفظ المخط�طات 
ال�سالمي,  للتراث  الفرقان  م�ؤ�س�سة  لندن:  الإ�سالمية, 

)))), �ض.)).
الأر�سيفي:  الر�سيد  رقمنة  �سعي�سع,  اأب���  علي  م�سطفى   .((
ال�ثائق,  رقمنة  في  بم�سر  الق�مية  ال�ثائق  دار  تجربة 
للمكتبات  العربي  لالتحاد  الع�سرين  الم�ؤتمر  وقائع  كتاب 
المعل�مات  نظم  م��ن  ج��دي��د  جيل  نح�   « وال��م��ع��ل���م��ات, 
 0( من  البي�ساء  الدار   « م�ستقبلية  روؤية  والمتخ�س�سين: 
اإلى )) دي�سمبر )00), الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز 

العامة, )00), �ض.)0)).
محمد, عماد عي�سى �سالح, المرجع نف�سه.  .((

ر�سيد, مزلح, الأنظمة الآلية ودورها في تنظيم مخط�طات   .(0
اأطروحة  واآف��اق,  واقع  القادر:  عبد  الأمير  جامعة  مكتبة 
 , منت�ري  جامعة  ق�سنطينة:  المكتبات,  علم  ماج�ستير, 

.(00(
المخط�طات  تحقيق  اإ�سماعيل,  رويمل  العيد,  ق�يدر  حاج   .((
مخط�طات  لمخبر  تطبيقية  و�سفية  درا�سة  الجزائر:  في 
وهران,  بجامعة  اإفريقيا  �سمال  في  الإ�سالمية  الح�سارة 
ال�ثائقية  والعل�م  المكتبات  علم  بق�سم  لي�سان�ض  مذكرة 
وهران:  محمد,  �ساحبي  د.  اأ.  اإ�سراف:  وه��ران  بجامعة 

ق�سم علم المكتبات, )00).
�سبط  في  واأثرها  المعل�مات  تكن�ل�جيا  فرحات,  ها�سم   .((
فهد  الملك  مكتبة  مجلة  اإتاحتها,  و  العربية  المخط�طات 

ال�طنية مج. ), ع.) �سبتمبر)00).
من  المخط�طات  �سيانة  طرق  عدنان,  ب�سام  داغ�ستاني,   .((
من  العربي  الإ�سالمي  المخط�ط  فيها,  الم�ؤثرة  الع�امل 

الترميم اإلى التجليد, دبي, جامعة الإمارات, )))).
من  المخط�طات  �سيانة  طرق  عدنان,  ب�سام  داغ�ستاني,   .((
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نحو اإن�ساء 
المكتبة 
الرقمية 

للمخطوطات
بمخبر 

مخطوطات 
الح�سارة 
االإ�سالمية
 في �سمال 

اإفريقيا 
بجامعة 

وهران

من  العربي  الإ�سالمي  المخط�ط  فيها,  الم�ؤثرة  الع�امل 
الترميم اإلى التجليد, دبي:جامعة الإمارات, )))). 

علما  المخط�طات  �سيانة  الن�سار,  ال�سيد  م�سطفى,   .((
وعمال, القاهرة: دار الكتب, )00).

عكن��ض, نبيل, المكتبة الرقمية لجامعة الأمير عبد القادر   .((
المكتبات  مجلة  فكرة,  وتط�ر  ن�ساأة   : الإ�سالمية  للعل�م 
جامعة  ق�سنطينة:   ,(00( جانفي  م��ج.)ع.)  والمعل�مات, 

منت�ري, )00). 
العربي,  والتراث  المخط�طات  ال�ستار,  عبد  الحل�جي,   .((

القاهرة: الدار الم�سرية اللبنانية, )00).
لحفظ  حديثة  تكن�ل�جية  ك��سيلة  الرقمنة  كيلة,  هالة,   .((
ال�قائع:  كتاب  القد�ض,  مدينة  في  العربية  المخط�طات 
مج),  ال��ث��ال��ث��ة,  الأل��ف��ي��ة  مطلع  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة  المكتبات 
المكتبة  من  محمد,  وطا�س�ر,   .(00( ال�سارقة:ا.ع.م.م., 
التقليدية اإلى المكتبة الرقمية, مجلة المكتبات والمعل�مات 
منت�ري,  جامعة  ق�سنطينة:   ,(00( م��ج.)ع.)ج��ان��ف��ي 

.(00(
هالة, كيلة, المرجع نف�سه.  .((

طا�س�ر, محمد, المرجع ن�سه.  .(0
المخط�طات  رقمنة  م�ساريع  �سع�بات  م���لي,  امحمد   .((
في  الإ�سالمية  الح�سارة  مخط�طات  مخبر  بالجزائر: 
وقائع  كتاب  ن��م���ذج��ا,  وه���ران  بجامعة  اإفريقيا  �سمال 
والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  الع�سرين لالتحاد  الم�ؤتمر 
»نح� جيل جديد من نظم المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية 
اإلى )) دي�سمبر )00),  م�ستقبلية« الدار البي�ساء من )0 

الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00).
هالة كيلة, المرجع ال�سابق, �ض.))).  .((

حامة م�سطفى, المرجع نف�سه.  .((
خالد ح�سين اإبراهيم محمد, م�اقع المخط�طات العربية   .((
جامعة  القاهرة:  تحليلية,  درا�سة  الإنترنت  �سبكة  على 

حل�ان, )00), �ض.)0.
عبد الكريم بجاجة, نح� تحديد �سيا�سة لحفظ الأر�سيف   .((
ال�ثائق  مركز  ظبي:  اأب���  الط�يل,  المدى  في  اللكتروني 

والبح�ث, )00), �ض.)0.
الق�سايا  وبع�ض  الرقمية  المكتبات  ب�عزة,  المجيد  عبد   .((
الفكرية, مجلة مكتبة الملك فهد ال�طنية, مج.)), ع.)0, 
فبراير )00), الريا�ض: مكتبة الملك فهد ال�طنية, )00), 

�ض.)).
البيئة  في  المكتبات  اأمناء  ال�سباغ,  ال�هاب  عبد  محمد   .((

ال�اقع  الرقمية:  المكتبات  ندوة  التغيير,  اإدارة  الرقمية: 
العزيز  عبد  الملك  مكتبة  الريا�ض:  الم�ستقبل,  وتطلعات 

العامة, )00), �ض.)0).
مخبر  لم�قع  الرئي�سية  ال�سفحة   -( رقم-  الملحق  انظر   .((
على  اإفريقيا  �سمال  في  الإ�سالمية  الح�سارة  مخط�طات 

�سبكة الإنترنت.
89. Alain, J.,Bibliothèques et documents numériques 

:concepts, composantes, techniques et enjeux, 
paris: ed.Du cercle de la librairie, 1999, p.90.

في  الم�ؤلف  حق�ق  الرابحي,  محمد  ال��ب��ادي,  علي  وليد   .(0
الت�سريعات  المكتبات:  على  وتاأثيرها  الرقمية  البيئة 
لالتحاد  الع�سرين  الم�ؤتمر  وقائع  كتاب  نم�ذجا,  العمانية 
نظم  »نح� جيل جديد من  والمعل�مات,  للمكتبات  العربي 
المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية م�ستقبلية« الدار البي�ساء 
من )0 اإلى )) دي�سمبر )00), الريا�ض: مكتبة الملك عبد 

العزيز العامة, )00), �ض. )))).
الق�سائية  الإج��راءات  ب�دربان,  الدين  عز  قم�ح,  ناجية   .((
الت�سريع  ف��ي  ال��م��ج��اورة  والحق�ق  الم�ؤلف  حق�ق  لف�ض 
لالتحاد  الع�سرين  ال��م���ؤت��م��ر  وق��ائ��ع  ك��ت��اب  ال��ج��زائ��ري, 
نظم  »نح� جيل جديد من  والمعل�مات,  للمكتبات  العربي 
المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية م�ستقبلية« الدار البي�ساء 
من )0 اإلى )) دي�سمبر )00), الريا�ض: مكتبة الملك عبد 

العزيز العامة, )00), �ض.)))).
في  التاأليف  حق�ق  حماية  مت�لي,  اإ�سماعيل  ن��اري��م��ان   .((
الم�ؤيدين  بين  الدائر  الح�ار  في  درا�سة  الرقمي:  الع�سر 
لالتحاد  الع�سرين  الم�ؤتمر  وقائع  كتاب  والمعار�سين, 
نظم  »نح� جيل جديد من  والمعل�مات,  للمكتبات  العربي 
المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية م�ستقبلية« الدار البي�ساء 
من )0 اإلى )) دي�سمبر )00), الريا�ض: مكتبة الملك عبد 

العزيز العامة, )00), �ض. )))).
حركة  دعم  في  الخالقة  العم�ميات  دور  �سعاد,  ب�عناقة   .((
الم�ؤتمر  وقائع  كتاب  العربي,  ال�طن  في  الحر  ال��س�ل 
»نح�  والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  لالتحاد  الع�سرين 
روؤية  والمتخ�س�سين:  المعل�مات  نظم  من  جديد  جيل 
اإلى )) دي�سمبر )00),  م�ستقبلية« الدار البي�ساء من )0 
 ,(00( ال��ع��ام��ة,  ال��ع��زي��ز  عبد  الملك  مكتبة  ال��ري��ا���ض: 

�ض.)))).
الجريدة الر�سمية الجزائرية ع.)), �ض.)), غ�ست )00),   .((

الجزائر:الأمانة العامة للحك�مة, )00).
ه�ية  الدللية  العنكب�تية  ال�سبكة  الن�سرتي,  �سيد  م�ؤمن   .((
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وقائع  كتاب  تحليلية,  تاأ�سيلية  درا�سة  ال�ج�د:  عن  تبحث 
والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  الع�سرين لالتحاد  الم�ؤتمر 
»نح� جيل جديد من نظم المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية 
اإلى )) دي�سمبر )00),  م�ستقبلية« الدار البي�ساء من )0 
�ض.   ,(00( العامة,  العزيز  عبد  الملك  مكتبة  الريا�ض: 

.(((
نهالء داود الحم�د, جميلة حمدان العتيبي, م�سروع مقترح   .((
الأ�سا�سية وت�سميمه وا�ستخدام  التربية  اإن�ساء م�قع لكلية 
web 0.) بين اأع�ساء هيئة التدري�ض, كتاب وقائع الم�ؤتمر 

الع�سرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعل�مات, »نح� جيل 
جديد من نظم المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية م�ستقبلية« 
الريا�ض:   ,(00( دي�سمبر   (( اإلى   0( من  البي�ساء  الدار 

مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00), �ض.)0).
ال�سالمي,  خالد  بنت  خل�د  الجابري,  اهلل  عبد  بن  �سيف   .((
الم�ؤتمر  وقائع  كتاب  الفكرية,  الملكية  وحق�ق  الرقمنة 
»نح�  والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  لالتحاد  الع�سرين 
روؤية  والمتخ�س�سين:  المعل�مات  نظم  من  جديد  جيل 
اإلى )) دي�سمبر )00),  م�ستقبلية« الدار البي�ساء من )0 
 ,(00( ال��ع��ام��ة,  ال��ع��زي��ز  عبد  الملك  مكتبة  ال��ري��ا���ض: 

�ض.)))).

فهر�ص الم�صــادر والمراجع

اأع�ساء  ا�ستخدام  ال�سناني,  م�سع�د  بن  حمد  بن  اأحمد  	•
هيئة التدري�ض بكلي الهند�سة في جامعة ال�سلطان قاب��ض 
المتاحة  المفت�حة  والأر�سيفات  الحر  ال��س�ل  لدوريات 
الع�سرين  الم�ؤتمر  وقائع  كتاب  الإنترنت,  �سبكة  من خالل 
جديد  جيل  »نح�  والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  لالتحاد 
من نظم المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية م�ستقبلية« الدار 
مكتبة  الريا�ض:  دي�سمبر )00),  اإلى ))   0( البي�ساء من 

الملك عبد العزيز العامة, )00).
واآفاق  الحا�سر  تحديات  الرقمية  المكتبات  وليم,  اآرمز,  	•

الم�ستقبل, الريا�ض: مكتبة الملك فهد ال�طنية, )00).
المخط�طات  رقمنة  م�ساريع  �سع�بات  م���لي,  امحمد  	•
في  الإ�سالمية  الح�سارة  مخط�طات  مخبر  بالجزائر: 
وقائع  كتاب  ن��م���ذج��ا,  وه���ران  بجامعة  اإفريقيا  �سمال 
والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  الع�سرين لالتحاد  الم�ؤتمر 
والمتخ�س�سين:  المعل�مات  نظم  من  جديد  جيل  نح�   «
دي�سمبر   (( اإلى   0( من  البي�ساء  الدار   » م�ستقبلية  روؤية 
)00), الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00).

بادي �س�هام, تقنيات رقمنة الر�سيد الأر�سيفي, كتاب وقائع  	•
والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  الع�سرين لالتحاد  الم�ؤتمر 
»نح� جيل جديد من نظم المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية 
اإلى )) دي�سمبر )00),  م�ستقبلية« الدار البي�ساء من )0 

الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00).
لحفظ  �سيا�سة  تحديد  نح�  ال��ك��ري��م,  عبد  ب��ج��اج��ة,  	•
الخط  ال��ط���ي��ل على  ال��م��دى  ف��ي  الل��ك��ت��رون��ي  الأر���س��ي��ف 
تاريخ   »  www.arbica.net  « الم�قع  على  متاح  المبا�سر 

الزيارة 0)/0)/)00). 
حركة  دعم  في  الخالقة  العم�ميات  دور  �سعاد,  ب�عناقة  	•
الم�ؤتمر  وقائع  كتاب  العربي,  ال�طن  في  الحر  ال��س�ل 
»نح�  والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  لالتحاد  الع�سرين 
روؤية  والمتخ�س�سين:  المعل�مات  نظم  من  جديد  جيل 
اإلى )) دي�سمبر )00),  م�ستقبلية« الدار البي�ساء من )0 

الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00).
الجريدة الر�سمية الجزائرية ع.)), �ض.)), غ�ست )00),  	•

الجزائر: الأمانة العامة للحك�مة, )00).
المكتبات  لتط�ير  اأ�س�ض  كراي.  األيك�سام  ماري,  جالهير  	•
الرقمية. على الخط المبا�سر. مت�فر على �سبكة الإنترنت 
الزيارة  تاريخ   http://www.librarian.net: الم�قع  على 

(00(/0(/((
الماجد  جمعة  لمركز  بارز  تط�ر  في  فرحة,  اأب�  ج�اد  	•
نظام  تطلق  المعل�مات  تكن�ل�جيا  اإدارة  والتراث  للثقافة 
الرقمي  الت�س�ير  وم�سروع  والمعل�مات  للمكتبات  الماجد 
ع.)0,  ���ض.)0,  المركز,  اأخبار  مجلة  في  للمخط�طات, 
فبراير )00), دبي: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث, 

.(00(
المخط�طات  تحقيق  اإ�سماعيل,  رويمل  العيد,  ق�يدر  حاج  	•
مخط�طات  لمخبر  تطبيقية  و�سفية  درا�سة  الجزائر:  في 
وهران,  بجامعة  اإفريقيا  �سمال  في  الإ�سالمية  الح�سارة 
ال�ثائقية  والعل�م  المكتبات  علم  بق�سم  لي�سان�ض  مذكرة 
بجامعة وهران اإ�سراف: اأ.د. �ساحبي محمد, وهران: ق�سم 

علم المكتبات, )00).
العربي,  والتراث  المخط�طات  ال�ستار,  عبد  الحل�جي,  	•

القاهرة: الدار الم�سرية اللبنانية, )00).
خالد ح�سين اإبراهيم محمد, م�اقع المخط�طات العربية  	•
جامعة  القاهرة:  تحليلية,  درا�سة  الإنترنت  �سبكة  على 

حل�ان, )00).
الرقمية,  المكتبات  اهلل,  دخيل  بنت  م�سفرة  الخثعمي,  	•
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مركز  )00).ال�سع�دية:  م��اي  ع.0)  المعل�ماتية,  مجلة 
الم�سادر الترب�ية ب�زارة التربية و التعليم.

ال�ثائق  اأر�سفة  ال�س�يعر, نظام  خ�لة بنت محمد بن �سعد  	•
واإدارتها الكترونيا, كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�سرين لالتحاد 
نظم  »نح� جيل جديد من  والمعل�مات,  للمكتبات  العربي 
المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية م�ستقبلية« الدار البي�ساء 
من )0 اإلى )) دي�سمبر )00), الريا�ض: مكتبة الملك عبد 

العزيز العامة, )00).
من  المخط�طات  �سيانة  طرق  عدنان,  ب�سام  داغ�ستاني,  	•
من  العربي  الإ�سالمي  المخط�ط  فيها,  الم�ؤثرة  الع�امل 

الترميم اإلى التجليد, دبي, جامعة الإمارات, )))).
تنظيم  ف��ي  ودوره����ا  الآل��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  م���زلح,  ر���س��ي��د,  	•
مخط�طات مكتبة جامعة الأمير عبد القادر: واقع واآفاق, 
جامعة  ق�سنطينة:  المكتبات,  علم  ماج�ستير,  اأط��روح��ة 

منت�ري, )00).
م�سادر  لأ�سكال  الم�ستقبلية  التجاهات  �سعد,  الزهري,  	•
على  متاح   ,(00( ع.)0,  المعل�ماتية,  مجلة  المعل�مات, 
الم�قع  زي��ارة  تاريخ  اأدن��اه,  الم�قع  على  الإنترنت  �سبكة 

 http://informatics.gov.sa/magazine .(00(-0(-(0
وعدم  الغرب  في  الكتب  ماليين  رقمنة  �سعد,  الزهري,  	•
التفريق بين الإنترنت والمكتبة الرقمية في ال�سرق, مجلة 

المعل�ماتية , ع.0)ماي )00) .
الدين,  �سم��ساع  �سارة  اأحمد,  محمد  القادر  عبد  �سامية  	•
بال�س�دان,  ال�ثائق  دار  في  وواقعها  اللكترونية  الأر�سفة 
للمكتبات  العربي  لالتحاد  الع�سرين  الم�ؤتمر  وقائع  كتاب 
المعل�مات  نظم  م��ن  ج��دي��د  جيل  »ن��ح���  وال��م��ع��ل���م��ات, 
 0( من  البي�ساء  الدار  م�ستقبلية«  روؤية  والمتخ�س�سين: 
اإلى )) دي�سمبر )00), الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز 

العامة, )00), �ض.)))).
ال�سالمي,  خالد  بنت  خل�د  الجابري,  اهلل  عبد  بن  �سيف  	•
الم�ؤتمر  وقائع  كتاب  الفكرية,  الملكية  وحق�ق  الرقمنة 
»نح�  والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  لالتحاد  الع�سرين 
روؤية  والمتخ�س�سين:  المعل�مات  نظم  من  جديد  جيل 
اإلى )) دي�سمبر )00),  م�ستقبلية« الدار البي�ساء من )0 

الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00).
ال�سالمي,  خالد  بنت  خل�د  الجابري,  اهلل  عبد  بن  �سيف  	•
الم�ؤتمر  وقائع  كتاب  الفكرية,  الملكية  وحق�ق  الرقمنة 
»نح�  والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  لالتحاد  الع�سرين 
روؤية  والمتخ�س�سين:  المعل�مات  نظم  من  جديد  جيل 

اإلى )) دي�سمبر )00),  م�ستقبلية« الدار البي�ساء من )0 
الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00).

والخدمات  الرقمية  المراجع  اللطيف,  عبد  �س�في,  	•
الهدى  دار  ميلة:  الجامعية,  المكتبات  ف��ي  المرجعية 

للطباعة والن�سر, )00).
طا�س�ر, محمد. من المكتبة التقليدية اإلى المكتبة الرقمية.  	•
مجلة المكتبات والمعل�مات. ق�سنطينة: دار الهدى للن�سر 

والت�زيع, )00) , مج), ع) . 
الخبيرة  النظم  الح�سن,  الحليم  عبد  ال��ق��ي���م  عبد  	•
مراجعة  المعل�مات:  وع��ل���م  المكتبات  ف��ي  وتطبيقاتها 
الإنتاج العربي تاأليفا وترجمة, مدخل تحليلي, كتاب وقائع 
والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  الع�سرين لالتحاد  الم�ؤتمر 
»نح� جيل جديد من نظم المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية 
اإلى )) دي�سمبر )00),  م�ستقبلية« الدار البي�ساء من )0 

الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00).
عبد الكريم بجاجة, نح� تحديد �سيا�سة لحفظ الأر�سيف  	•
ال�ثائق  مركز  ظبي:  اأب���  الط�يل,  المدى  في  اللكتروني 

والبح�ث, )00).
الق�سايا  وبع�ض  الرقمية  المكتبات  ب�عزة,  المجيد  عبد  	•
الفكرية, مجلة مكتبة الملك فهد ال�طنية, مج.)), ع.)0, 
ال�طنية,  فهد  الملك  مكتبة  ال��ري��ا���ض:   ,(00( فبراير 

.(00(
عكن��ض, نبيل, المكتبة الرقمية لجامعة الأمير عبد القادر  	•
المكتبات  مجلة  فكرة,  وتط�ر  ن�ساأة   : الإ�سالمية  للعل�م 
جامعة  ق�سنطينة:   ,(00( جانفي  م��ج.)ع.)  والمعل�مات, 

منت�ري, )00). 
تقنيتي  من  الإفادة  مدى  الح�سن,  محمد  اأحمد  الع��ض  	•
المكتبات  في  المليزرة  والأق��را���ض  الفيلمية  الم�سغرات 
ومراكز المعل�مات: درا�سة حالة مكتبتي جامعة الخرط�م 
وقائع  كتاب  الخرط�م,  ب�لية  والمعل�مات  الت�ثيق  ومركز 
الم�ؤتمر الع�سرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعل�مات, » 
نح� جيل جديد من نظم المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية 
م�ستقبلية » الدار البي�ساء من )0 اإلى )) دي�سمبر )00), 

الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00).
المكتبات  في  اأ�سا�سية  مفاهيم  الرحمان,  عبد  ف��راج,  	•

الرقمية, مجلة المعل�ماتية, ع.0), ماي )00).
ترف  الفترا�سية  الجامعية  المكتبة  بط��ض,  ك��م��ال,  	•
تكن�ل�جي اأم خيار م�ستقبلي, مجلة المكتبات والمعل�مات, 

م.)ع.)جانفي )00).
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الأر�سفة  ظل  في  ال�ثائق  حفظ  الكمي�سي,  علي  لطيفة  	•
لالتحاد  الع�سرين  الم�ؤتمر  وق��ائ��ع  كتاب  اللكترونية, 
نظم  »نح� جيل جديد من  والمعل�مات,  للمكتبات  العربي 
المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية م�ستقبلية« الدار البي�ساء 
من )0 اإلى )) دي�سمبر )00), الريا�ض: مكتبة الملك عبد 

العزيز العامة, )00).
ه�ية  الدللية  العنكب�تية  ال�سبكة  الن�سرتي,  �سيد  م�ؤمن  	•
وقائع  كتاب  تحليلية,  تاأ�سيلية  درا�سة  ال�ج�د:  عن  تبحث 
والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  الع�سرين لالتحاد  الم�ؤتمر 
»نح� جيل جديد من نظم المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية 
اإلى )) دي�سمبر )00),  م�ستقبلية« الدار البي�ساء من )0 

الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00).
من  الثاني  الجيل  ال�سريحي,  ح�سن  عارف,  جعفر  محمد  	•
الم�ؤتمر  ال�سع�دية, كتاب وقائع  المكتبات وواقع المكتبات 
نح�   « والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  لالتحاد  الع�سرين 
روؤية  والمتخ�س�سين:  المعل�مات  نظم  من  جديد  جيل 
م�ستقبلية » الدار البي�ساء من )0 اإلى )) دي�سمبر )00), 

الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00).
البيئة  في  المكتبات  اأمناء  ال�سباغ,  ال�هاب  عبد  محمد  	•
ال�اقع  الرقمية:  المكتبات  ندوة  التغيير,  اإدارة  الرقمية: 
العزيز  عبد  الملك  مكتبة  الريا�ض:  الم�ستقبل,  وتطلعات 

العامة, )00).
محمد, خالد ح�سين اإبراهيم, م�اقع المخط�طات العربية  	•
جامعة  القاهرة:  تحليلية,  درا�سة  الإنترنت  �سبكة  على 

حل�ان, )00).
الأ�س�ض  الرقمية  المكتبات  �سالح,  عي�سى  عماد  محمد,  	•
اللبنانية  ال��دار  القاهرة:  العملية,  والتطبيقات  النظرية 

الم�سرية, )00).
ال�طنية  المكتبة  �سيانة  �سيا�سة  حجازي,  فهمي  محم�د  	•
دار الكتب الم�سرية وحفظها, �سيانة وحفظ المخط�طات 
ال�سالمي,  للتراث  الفرقان  م�ؤ�س�سة  لندن:  الإ�سالمية, 

.((((
على  المركز  مكتبة  فهر�ض  اإطالق  الماجد,  جمعة  مركز  	•
اأغ�سط�ض  ع.0),  �ض.)0,  المركز,  اأخبار  مجلة  الإنترنت, 
)00), دبي: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث, )00).

م�سفرة بنت دخيل اهلل الخثعمي, ت�ظيف تطبيقات ال�يب  	•
اأن  يمكن  التي  والتحديات  المعل�مات  م�ؤ�س�سات  في   (.0
تح�ل دون ال�ستفادة منها: درا�سة ا�ستطالعية, كتاب وقائع 
الم�ؤتمر الع�سرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعل�مات, » 

نح� جيل جديد من نظم المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية 
م�ستقبلية » الدار البي�ساء من )0 اإلى )) دي�سمبر )00), 

الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00).
الأر�سيفي:  الر�سيد  رقمنة  �سعي�سع,  اأب�  علي  م�سطفى  	•
ال�ثائق,  رقمنة  في  بم�سر  الق�مية  ال�ثائق  دار  تجربة 
للمكتبات  العربي  لالتحاد  الع�سرين  الم�ؤتمر  وقائع  كتاب 
المعل�مات  نظم  م��ن  ج��دي��د  جيل  نح�   « وال��م��ع��ل���م��ات, 
 0( من  البي�ساء  الدار   « م�ستقبلية  روؤية  والمتخ�س�سين: 
اإلى )) دي�سمبر )00), الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز 

العامة, )00).
علما  المخط�طات  �سيانة  الن�سار,  ال�سيد  م�سطفى,  	•

وعمال, القاهرة: دار الكتب, )00).
الخط على  المعل�ماتية,  مجلة  الإ�سكندرية,  مكتبة  	•"
الم�قع ع��ل��ى  الإن��ت��رن��ت  �سبكة  ع��ل��ى  م��ت��اح   ال��م��ب��ا���س��ر, 
الزي��������ارة  تاري����خ   http://informatics.gov.sa/magazine

.»(00(-0(-(0«
مخبر  لم�قع  الرئي�سية  ال�سفحة   -( رق��م-  الملحق  	•
على  اإفريقيا  �سمال  في  الإ�سالمية  الح�سارة  مخط�طات 

�سبكة الإنترنت.
المخط�طات,  تحقيق  ق�اعد  الدين,  �سالح  المنجد,  	•

بيروت, دار الكتب الجديدة, 0))).
لرقمنة  التقنية  المتطلبات  ف�زية,  ختير  امحمد,  م�لي  	•
الأر�سدة الأر�سيفية: م�سروعات رقمنة الأر�سيف بالجزائر 
العربي  لالتحاد  الع�سرين  الم�ؤتمر  وقائع  كتاب  نم�ذجا, 
نظم  م��ن  ج��دي��د  ج��ي��ل  ن��ح���   « وال��م��ع��ل���م��ات,  للمكتبات 
المعل�مات والمتخ�س�سين: روؤية م�ستقبلية »الدار البي�ساء 
من )0 اإلى )) دي�سمبر )00), الريا�ض: مكتبة الملك عبد 

العزيز العامة, )00).
الق�سائية  الإجراءات  ب�دربان,  الدين  عز  قم�ح,  ناجية  	•
الت�سريع  ف��ي  ال��م��ج��اورة  والحق�ق  الم�ؤلف  حق�ق  لف�ض 
لالتحاد  الع�سرين  ال��م���ؤت��م��ر  وق��ائ��ع  ك��ت��اب  ال��ج��زائ��ري, 
من  جديد  جيل  نح�   « والمعل�مات,  للمكتبات  العربي 
الدار   « م�ستقبلية  روؤية  والمتخ�س�سين:  المعل�مات  نظم 
مكتبة  الريا�ض:  دي�سمبر )00),  اإلى ))   0( البي�ساء من 

الملك عبد العزيز العامة, )00).
في  التاأليف  حق�ق  حماية  مت�لي,  اإ�سماعيل  ناريمان  	•
الم�ؤيدين  بين  الدائر  الح�ار  في  درا�سة  الرقمي:  الع�سر 
لالتحاد  الع�سرين  الم�ؤتمر  وقائع  كتاب  والمعار�سين, 
من  جديد  جيل  نح�   « والمعل�مات,  للمكتبات  العربي 
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الدار   « م�ستقبلية  روؤية  والمتخ�س�سين:  المعل�مات  نظم 
مكتبة  الريا�ض:  دي�سمبر )00),  اإلى ))   0( البي�ساء من 

الملك عبد العزيز العامة, )00).
نهالء داود الحم�د, جميلة حمدان العتيبي, م�سروع مقترح  	•
الأ�سا�سية وت�سميمه وا�ستخدام  التربية  اإن�ساء م�قع لكلية 
web 0.) بين اأع�ساء هيئة التدري�ض, كتاب وقائع الم�ؤتمر 

نح�   « والمعل�مات,  للمكتبات  العربي  لالتحاد  الع�سرين 
روؤية  والمتخ�س�سين:  المعل�مات  نظم  من  جديد  جيل 
م�ستقبلية » الدار البي�ساء من )0 اإلى )) دي�سمبر )00), 

الريا�ض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, )00).
�سبط  في  واأثرها  المعل�مات  تكن�ل�جيا  فرحات,  ها�سم  	•
فهد  الملك  مكتبة  مجلة  اإتاحتها,  و  العربية  المخط�طات 

ال�طنية مج. ), ع.) �سبتمبر)00).
لحفظ  حديثة  تكن�ل�جية  ك��سيلة  الرقمنة  كيلة,  هالة,  	•
ال�قائع,  مجلة  القد�ض,  مدينة  في  العربية  المخط�طات 

ج.), )00), ال�سارقة: جامعة ال�سارقة, )00).
في  الم�ؤلف  حق�ق  الرابحي,  محمد  البادي,  علي  وليد  	•
الت�سريعات  المكتبات:  على  وتاأثيرها  الرقمية  البيئة 

لالتحاد  الع�سرين  الم�ؤتمر  وقائع  كتاب  نم�ذجًا,  العمانية 
من  جديد  جيل  نح�   « والمعل�مات,  للمكتبات  العربي 
الدار   « م�ستقبلية  روؤية  والمتخ�س�سين:  المعل�مات  نظم 
مكتبة  الريا�ض:  دي�سمبر )00),  اإلى ))   0( البي�ساء من 

الملك عبد العزيز العامة, )00).
•	 Alain,	J.,Bibliothèques	et	documents	numériques	

:concepts, composantes, techniques et enjeux, 
paris: ed.Du cercle de la librairie, 1999, p.90.

•	 COLLIGNAN	Lucil,	 Etude	 sur	 les	 fonctionnal-
ites et les usages des bibliothèques numeriques: 
perspectives DEBORA,  Memoir de recherche, 
sou la deriction  m.salah dalhoumi, uneversite 
Lyon II, enssib, 2002.

•	 Electronic	 Access	 to	 Medieval	 Manuscrits.
www.hmml.org/eamms/index.html consulté le 
14/03/2007. 

•	 ibid.

•	 Mel,	 Collier.Toward	 a	 Generel	 Theory	 of	 the	
Digital Library.[ en ligne], [ 29/02/2006].
Avaiblable at: http://www.dl.ulis.ac.jp/Isdl97/
proceedings/collier.htm1

•	 Stéphane	 lprt	 	 ,	 les	 Manuscrits,paris:	 sindbad,	
2003  ,p.02.



ت
ال

ـــا
مق

ت
ال

ـــا
مق

اآفاق الثقافة والتراث 144

البيروني وجهوده
في تطور علم المعادن

الجيولوجي د. م�شطفى يعقوب عبد النبي
كبير الباحثين بهيئة الم�ساحة الجي�ل�جية ) �سابقا (

القاهرة – م�سر 

مقدمـــة:
ال  الذين  الغربيين  من  العلم  موؤرخي  من  �صايعهم  ومن  الم�صت�صرقين  هوؤالء  اأمر  غريب 
يرون في الح�صارة العربية االإ�صالمية اأّي ميزة تجعلها موؤثرة في تاريخ العلم االإن�صاني, حتى 
االأول:  رئي�صيين؛  ع�صرين  اإلى  العلميـة  الع�صور  ق�ّصموا  قد  الغرب  من  الموؤرخين  بع�ص  اأن 
الع�صر االإغريقي ويمتد من �صنـة 600ق. م – �صنـة 200م, اأمـا الع�صر الثانـي, فهو ع�صر النه�صـة 

االأوروبيـة التي تبداأ من �صنـة 1450م وحتى االآن)1(.

يتعّداه  ل  واحد  معنى  في  التق�سيم  هذا  وي�سب 
الإ�سالمي�ة  العربية  الح�سارة  حقب�ة  اإ�سقاط  وه�؛ 
قارات  ملكه�ا  و�سع  حقب�ة  وه��ي  العلم,  تاريخ  من 
العالم القديم من الأندل�ض غربًا اإلى حدود ال�سين 
قرون,  ثماني�ة  من  يقرب  ما  زمنه�ا  وامتد  �سرقًا, 
ولعل  الح�سارات.  عمر  في  بالقليل  لي�ض  زمن  وه� 
عند  ال���راأي  ينعقد  ك��اد  اأن�ه  التق�سيم  ه��ذا  مرجع 
ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  ف��ي  الم�ست�سرقين  جمهرة 
الح�سارة  بناء  في  العرب  ب��دور  ال�ستخفاف  على 
لم  بطبيعته�م  الع�رب  ب�اأن  والدع�����اء  الإن�ساني�ة, 

يخلق�ا للتفكير الأ�سيل المبتك��ر))(.
راآه  قد  الجائر  التق�سيم  هذا  اأن  الظن  واأغلب   
البع�ض غير مقب�ل اأو معق�ل في المبالغة في المغالة 
الثقاف�ة  دور  ت�سخيم  وهي؛  اأخ��رى  وجهة  فاتجه�ا 

بحيث  العربية,  الثقاف�ة  في  وتاأثيره�ا  الإغريقي�ة 
يخيل للمرء من خالل ا�ستعرا�ض اآراء الم�ست�سرقين, 
ثقاف�ة  اإل  هي  ما  زعمهم  في  العربية�  الثقاف�ة  اأن 
في  م�ستندين  العربي,  بالل�سان  كتبت  قد  ي�ناني�ة 
النطاق  ال�ا�سع�ة  الترجم�ة  حرك�ة  اإلى  الزعم  هذا 
التي جرت في الع�سر العبا�سي. يق�ل مارتن بل�سنر 
M.Plessner في الف�سل الخا�ض الذي كتب�ه �سمن 

معرفة  »وب��رغ��م  الإ���س��الم«:  »ت���راث  كتاب  ف�س�ل 
الأخرى,  للثقافات  العلمي�ة  بالمنجزات  الم�سلمين 
ت�ؤثر  اأن  لها  التي قدر  الإغريق كانت هي  فاإن عل�م 

تاأثيرا حا�سما على العلم الإ�سالمي« ))(.
 R. Taton تات�ن  رني�ه  المعنى  ه��ذا  ردد  وق��د 
الم�سرف على م��س�ع�ة »تاريخ العل�م الع�ام« بق�ل�ه: 
عن  ناتج  العربي  العلم  ب��اأن  القائل�ة  النظرة  »اإن 
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عند  العلمي�ة  للمعارف  وتخ�سيب  تلقيح  اأو  خليط 
الفكر  اإن هيكلي�ة  اأمام الفح�ض.  يثبت  الأمم ل  كل 

العلمي العربي هي ي�ناني�ة تم�امًا« ))(. 
ف� دو  ك�����ارا  ال��ف��رن�����س��ي  ال��م�����س��ت�����س��رق   اأم�������ا 
ال�سريح  الطعن  يت�انى عن  Carra de Vaux فال 

اأن  نت�قع  اأن  ينبغي  »ل  ي��ق���ل:  حيث  ال��ع��رب  ف��ي 
وتلك  الخارق�ة,  العبقرية  تلك  العرب  ل��دى  نجد 
وذلك  العلمي�ة,  المخيل�ة  في  المتمثل�ة  الم�هب�ة 
نعرفه  مما  الفكر,  في  البتكار  وذل��ك  الحما�ض, 
كان�ا  اإنم�ا  �سيء  كل  قبل  فالعرب  الإغ��ري��ق.  عن 
لعل�م  ا�ستمرار  اإل  عل�مهم  وما  لالإغريق,  تالميذ 
بع�ض  وف��ي  ورع�ه�ا,  عليها  حافظ�ا  التي  الي�نان 
الحالت ط�روه�ا وح�سن�ه�ا«))(. ومن قبيل المبالغة 
 V.Grunebaum وج�ر الق�سد نجد اأن جرونيباوم 
يفاجئنا مفاجاأة �سادمة في مقدمة كتابه »درا�سات 
في الأدب العربي« بق�له: »لم يتخل الفكر الإ�سالمي, 
اأر�سط�طالي�ض  �سيك�ل�جية  عن  العم�م,  وجه  على 
اأبدًا«))( فهل من العق�ل اأن الفكر الإ�سالمي بقاماته 
اأدباء وعلماء ومفكرين ط�ال ثمانية قرون كان  من 
�ساأن  من  كان  مهما  واح��د  فرد  ل�سيك�ل�جية  رهنا 
هذا الفرد. لي�ض هذا فح�سب بل من الآراء الغريبة 
ح�ساب  على  الي�ناني  التراث  ق��در  من  ُتعلي  التي 
اأبي  O’ Leary عن  اأوليري  التراث العربي ما قاله 
النح�  علم  وا�سع  باأنه  ا�ستهر  الذي  الدوؤلي  الأ�س�د 
ال�سكل  الدوؤلي  الأ�س�د  اأبا  يق�سد  »فاأدخل  العربي: 
تعرف  الحين  ذلك  اإلى  تكن  لم  التي  العربية  على 
ومتن  النح�  في  درو�سا  يلقي  وبداأ  والنقط.  ال�سكل 
لهذه  و�سعه  في  كان  اأنه  يذكر  ومما  العربية.  اللغة 
ولكنه  ما,  حد  اإل��ى  اأر�سط�  بمنطق  متاأثرًا  العل�م 
الي�نان«))(. فهل من  النح�يين  يتاأثر ب�احد من  لم 
علي  »�سحب  الذي  الدوؤلي  الأ�س�د  اأبا  اأن  المعق�ل 
�سبع  �سنة  وت�في  �سفين  م�قعة  في  طالب  اأبي  ابن 

و�ستين من الهجرة«))( قد تاأثر بمنطق اأر�سط� على 
الرغم من اأن حركة الترجمة قد حدثت في الع�سر 
العبا�سي اأي بعد م�ت اأبي الأ�س�د باأكثر من قرن من 

الزمان.
العلمي  التراث  فاإن  المغالطات  تلك  وبعيدًا عن 
ثم  والفر�ض  والهند  الي�نان  بتراث  تاأثر  قد  العربي 
البناء  وه�؛  العل�م  تط�ر  في  الطبيعي  الط�ر  اأخذ 
ما  ال��ف��رز  مرحلة  وه��ي  ب��ه  ت��اأث��ر  اأن  �سبق  م��ا  على 
ونبذ  ال�سليم  العلم  بين  وما  وال�سمين,  الغث  بين 
نادى  التي  ال�سهيرة  للخرافة  نبذه  بدليل  الخرافات 
الخ�سي�سة  المعادن  تح�يل  اإمكانية  عن  اأر�سط�  بها 
في  لي�سل  كالذهب))(  نفي�سة  معادن  اإلى  كالحديد 
اأن  دون  الفكر  في  ال�ستقالل  اإل��ى  المطاف  نهاية 

يبخ�ض قدر الم�سادر الأولى من تراث الغير.
ولعل البيروني ه� واحد من مئات الأ�سماء التي 
وتركت  الإ�سالمية  العربية  الح�سارة  بها  ازدان��ت 
ب�سماتها في تاريخ العلم الإن�ساني العام رغم اأنف 
الم�ست�سرقين وم�ؤرخي العلم الذين ل يرون اأي دور 
للعرب �س�ى الحفاظ على تراث الي�نان عبر حركة 

الترجمة التي حدثت في الع�سر العبا�سي. 
العلماء  �ساأن  ذلك  في  �ساأنه  البيروني  كان  وقد 
فكتب  التاأليف  في  النزعة  م��س�عي  ك��ان  العرب 
والتاريخ  وال�سيدلة  والطب  والفلك  الريا�سيات  في 
هذا  لي�ض  وال��م��ع��ادن,  والجي�ل�جيا  والجغرافيا 
فح�سب بل كتب اأي�سًا في الأدب, الأمر الذي يجعل 
في  بجه�ده  يحيط  اأن  باحث  اأي  على  ال�سعب  من 
تلك المجالت, غير اأننا �س�ف نخت�ض بجانب واحد 
من تلك الج�انب العديدة, وه�؛ علم المعادن حتى 
الفكري  ال�ستقالل  وب�سيرة  ب�سر  ذي  لكل  نبّين 
التراث  تاأثير  بعيدًا عن  العلمي  المنهج  والتميز في 
الي�ناني للبيروني باعتباره مثاًل حيًا على دور العلم 

العربي في تاريخ العلم الإن�ساني. 
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�ســيرة حياته:
م��ن الغريب في الأمر األَّ يظفر هذا العالم الفذ 
بغير  العلم؛  �سروب  �ستى  في  م�ؤلفاته  كثرة  رغم 
خلكان  ابن  مثل  م�ؤلفا  اأن  بل  للغاية  قليلة  ترجمات 
لم يذكره في كتابه »وفيات الأعيان« , ولعل الترجمة 
في«  ج��اءت  ما  المجال,  هذا  في  عليها  يع�ل  التي 
عر�ض  يلي  وفيما  الحم�ي.  لياق�ت  الأدب��اء«  معجم 
وجيز لما قاله ياق�ت عن البيروني: »محمد بن اأحمد 
اأب� الريحان البيروني, ويعرف اأحيانا بالخ�ارزمي؛ 
الريا�سيات  في  وله  قلياًل  كان  بخ�ارزم  مقامه  لأن 
ا  ال�سبق الذي لم ي�سق المح�سرون غباره. وكان مكبًّ
الكتب  ت�سنيف  اإل��ى  بًا  من�سّ العل�م  تح�سيل  على 
حّدث  القلم.  ي��ده  يف�ارق  يك�اد  ول  اأب�ابها,  يفتح 
القا�سي كثير بن يعق�ب عن الفقيه على بن عي�سى 
قال: دخلت على اأبي الريحان وه� يج�د بنف�سه قد 
تلك  في  لي  فقال  �سدره  به  و�ساق  نف�سه  ح�سرج 
الحال: كيف قلت لي ي�ما ح�ساب الجدات الفا�سدة 
-؟  الم�اريث  ح�ساب  م�سائل  من  م�ساألة  يق�سد   -
فقلت له اإ�سفاقا عليه: اأفي هذه الحالة ؟ قال لي: يا 
يك�ن  األ  الم�ساألة,  بهذه  واأنا عالم  الدنيا  اأودع  هذا 
ذلك  فاأعدت  بها.  جاهل  واأنا  اأخليها  اأن  من  خيرًا 
عليه وحفظ وعلمني ما وعد وخرجت من عنده واأنا 

في الطريق ف�سمعت ال�سراخ. 
يعفى  الم�سع�دي  بالقان�ن  المترجم  وكتابه   
وح�ساب,  اأو  تنجيم  في  �سنف  كتاب  كل  اأث��ر  على 
با�سم  الذي �سنفه  بالد�ست�ر  المعن�ن  الآخر  وكتابه 
�سهاب الدولة اأبي الفتح م�دود ابن ال�سلطان م�سع�د 
يعنى   - الرجل  وكان  المحا�سن.  اأحا�سن  م�ست�ف 
البيروني - اأديبًا - اأريبًا لغ�يًا له ت�سانيف في ذلك 
راأيته  تمام,  اأبى  �سعر  �سرح  كتاب  منها:  اأنا  راأي��ت 
بخطه لم يتمه, وكتاب تاريخ اأيام ال�سلطان محم�د 
خ�ارزم,  اأخبار  في  الم�سامرة  وكتاب  اأبيه  واأخبار 

في  كتبه  �سائر  واأما  والآثار  الأ�سعار؛  مختار  وكتاب 
عل�م النج�م والهيئ�ة والمنطق والحكم�ة فاإنها تف�ق 
الح�سر, راأيت فهر�ستها في وقف الجامع بمرو في 

نح� ال�ستين ورقة بخط مكتنز.
وكان ال�سبب في م�سيره اإلى غزنة اأن ال�سلطان 
ا ا�ست�ل��ى على خ�ارزم قب�ض عليه وهم  محم�دًا لمَّ
اإمام وقته في علم النج�م واأن  اإنه  بقتله, فقيل له: 
المل�ك ل ي�ستغن�ن عن مثله, فاأخذه معه ودخل بالد 
الهند واأقام بينهم وتعلم لغتهم واقتب�ض عل�مهم ثم 
ثالثين  �سنة  حدود  في  بها  ت�في  حتى  بغزنة  اأق��ام 

واأربعمائة عن �سن عاليه« )0)(.
اأفردت  فقد  الإ�سالمي�ة  المعارف  دائ��رة  اأم�ا   
اأب�  البيروني  فيها:«  جاء  لحياته  مخت�سره  �سيرة 
اأ�سل  من  عربي  م�ؤلف  اأحمد,  بن  محمد  الريحان 
فار�سي ولد في ذي الحجة عام )))ه� ب�ساحية من 
�س�احي خ�ارزم ودر�ض الريا�سيات والفلك والطب 
والتقاويم والتاريخ وكانت بينه وبين ابن �سينا مرا�سلة 
البيروني  فاألف  المتعددة  الدرا�سات  هذه  واأثمرت 
اأول كتبه الكبيرة »الآثار الباقية عن القرون الخالية« 
وذهب  ))))م.  �سن�ة   Sachau �سخاو  ن�سره  وق��د 
البيروني في حداثته اإلى الهند وكانت قد دخلت في 
التي  المظفرة  الحمالت  بف�سل  وقت�ذاك  الإ�س�الم 
هناك  ودر���ض  الغزن�ي  محم�د  جي��ض  بها  قامت 
الثقافة  مناهل  من  ي�ستقي  واأخ��ذ  الي�نانية  العل�م 
الهندية و�سمن خال�س�ة كتابه الثاني الكبير »تاريخ 
ع�اد  ولما  ))))م  �سن�ة  �سخاو  اأي�سًا  ن�سره  الهند« 
اإلى  واأه��دى  الغزن�ى  البالط  في  ا�ستقر  الهند  من 
ال�سلطان م�سع�د بن محم�د عام )))ه� ر�سالة في 
ق�سيرة  ر�سالة  نف�سه  العام  في  و�سنف  الفلك  علم 
»التفهيم  عن�انها  والتنجيم  الح�ساب  الهند�سة  في 
لأوائل �سناع�ة التنجيم« وت�في البيروني عام ))ه� 
وله اإلى جانب الكتب التي ذكرناها كتاب في المادة 
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)ال�سيدن�ة(  ال�سيدل�ه«  »ك��ت��اب  عن�ان�ه  الطبية 
و�سنف كذلك كتابا في الج�اهر عن�انه »الجماه��ر 

في معرفة الج�اهر«)))(.
و�سف�ة الق�ل اأن البيروني لم يدع بابًا من اأب�اب 
�سغف�ه  مدى  على  للدللة  ويكفى  وطرقه,  اإل  العلم 
بالعلم وحب البحث حتى وه� في �سكرات الم�ت كما 
�سبق في ترجم�ة ياق�ت الحم�ي, وعلى هذا الأ�سا�ض 
اإلى  البيروني كثرة غير ماأل�فة  كانت كثرة م�ؤلفات 
درجة اأنه لم يعرف على وجه التحديد عدد م�ؤلفاته. 
فقد اأثبت بنف�سه اأنه قد األََّف مائًة وثالثة كتٌب وذلك 
كتب  فهر�ض  في  »ر�سالة  اها  �سمَّ التي  ر�سالته  في 
الم�سادر  بع�ض  اأن  غير  ال��رازى«  زكريا  بن  محمد 

ت�سير اإلى اأنه قد األف مائة وثمانين كتابًا)))(. 
وعلى الرغم من هذا الكم الكبير من الم�ؤلفات 
اأو  ف�ساع  الزمن  ع���ادي  معظمه  على  ع��دت  فقد 
كارل  اأن  بدليل  القليل  اأقل  اإل  اإلينا  ي�سل  ولم  فقد 
بروكلمن C. Brockelman الذي ت�فر على ت�سجيل 
ي�سجل  لم  والإ�سالمي  العربي  التراث  مخط�طات 

من كتب البيروني �س�ى )) كتابا)))(.
م�سادر البيروني في درا�سة المعادن:

علمًا  العلم,  وم�ؤرخ�  الم�ست�سرق��ن  يترك  ل��م   
واأرجع�ا  اإل  العرب,  العلماء  فيه  برع  العل�م قد  من 
هذه البراعة اإلى التاأثير الأجنبي الناجم عن حركة 
ي�نانيا  التاأثير  ه��ذا  اأكان  �س�اًء   - والنقل  الترجم�ة 
 - الي�ناني  التاأثير  كان  واإن   - اأم هنديا  فار�سيا  اأم 
في زعمهم - ه��� الراف��د الأ�سا�س�ي الذي ا�ستمدت 

منه الح�سارة العربي��ة عل�م��ها واإبداع��ها 
 Mineralogy المعادن  علم  اإلى  ناأتي  وعندم�ا 
عند العرب, �س�ف نجد اأنه لم ي�سلم ه� الآخر من 
اإلى  فيه  العلمية  العرب  معارف  ترد  جائرة  نظرة 
اأ�س�ل ي�ناني�ة ممثلة في كتاب »الأحجار« المن�س�ب 

اإلى اأر�سط�, يق�ل مارتن بل�سنر: »كذلك فاإن م�ؤلفات 
اأثارت  والأح��ج��ار  المعادن  خ�ا�ض  في  الم�سلمين 
يقبل�ن  الم�سلم�ن  الم�ؤلف�ن  وكان  الغرب.  اهتمام 
المن�س�ب  الأحجار  كتاب  من  الإف��ادة  على  ب�سغف 

لأر�سط��«)))(.
فه�  بل�سنر  من  الق�ل  هذا  ن�ستغرب  ل  كنا  واإذا 
تاأثير  الم�ست�سرقين الذين ي�سخم�ن من  كغيره من 
الح�سارة  ر�سيد  من  خ�سمًا  الي�نانية  الح�سارة 
العربية الإ�سالمية, فاإننا ن�ستغرب اأن ي�سايعهم م�ؤرخ 
وفه��م  مطالع��ة  علي��ه  ال�سهل  من  عربي  اأ�سل  ذو 
حتي  فيليب  وه�  العربي,  العلمي  التراث  م�ؤلفات 
Ph. Hitti في كتابه ال�سهير »تاريخ العرب« اإذ يق�ل: 

»ولم يتقدم العرب كثيرا في علم المعادن مع اأنه علم 
�سديد ال�سلة بالكيمياء, ويف�سر غرامهم بالحجارة 
للمعادن كثرة  الخفية  بالمزايا  الكريمة واهتمامهم 
العرب  الكّتاب  ذكر  التي  الكريمة  الأحجار  نق��ض 
اأكثر من خم�سين نق�سًا, واأقدم الكتب الباقية  منها 
بن  عطارد  األفه  كتاب  الم��س�ع  هذا  عالجت  التي 
اأكثر  �سهرته  كتاٌب  هناك  ولكن  الحا�سب,  محمد 
من كتابه ا�سمه »اأزهار الأفكار في ج�اهر الأحجار« 
بعد  العربية  المراجع  اأه��م  من  وكتابه  للتيفا�سي, 
وقد  لأر���س��ط���,  المن�س�ب  والكتاب  »بليني«  كتاب 
�سبط البيروني الم�سه�ر في �سيء عظيم من الدقة 

ال�زن الن�عي لثمانية ع�سر معدنًا فلزًا«)))(
ويبّين الم�ست�سرق الألماني ال�سهير رو�سكا الذي 
في  »اأبحاث  عن�انها  بر�سالة  الدكت�راه  على  ح�سل 
الكتاب  ه��ذا  اأن  لأر�سط�طالي�ض«  الأح��ج��ار  كتاب 
اأحد  يد  على  تاأليفه  تم  اإنما  اأر�سط�  اإلى  المن�س�ب 
الم�ستغلين بالدرا�سات الطبية في ال��سط ال�سرياني 
التع�سب  ولأن  ال���ره���ا«)))(  منطقة  ف��ي  الفار�سي 
عن  غابت  فقد  ال�س�اب,  جادة  عن  �ساحبه  يعمي 
�سلمنا  اإذا  اأن��ه  وه��ي؛  هامة  حقيقة  الم�ست�سرقين 
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العن�ان,  بهذا  لأر�سط�  كتابًا  هناك  اأن  -ج��دل- 
العرب  اأن  الم�ست�سرقين  زع��م  ك��داأب  العرب  واأن 
علم  في  م�ؤلفاتهم  في  الكتاب  هذا  من  اأف��ادوا  قد 
وج�د  ل  �سيء  من  الإف���ادة  يج�ز  فكيف  المعادن, 
المادية  الأ�سياء  من  المعادن  لأن  اأيديهم؟  بين  له 
والتعرف  درا�ستها  اإل��ى  �سبيل  ل  التي  الملم��سة, 
الدار�سين  اأيدي  على خ�سائ�سها دون وج�دها في 
مرفقة  المعادن  كانت  فهل  بالمعادن  والم�ستغلين 
حتى  اأر�سط�  ا�سم  اإل��ى  المن�س�ب  الأحجار  بكتاب 
تتم اإفادة العرب منه كما اأفادوا من غيره من تراث 
الي�نان؟. واأغلب الظن اأن هذا الكتاب قد لفق زورًا 
كبير  عدد  ا�سم�ه  اإل��ى  ن�سب  ال��ذي  »اأر�سط���«  اإل�ى 
ال�سلبي�ة  الظ�اهر  من  وهي  المزيف��ة,  الكتب  من 
المعروفة في حركة الترجم�ة والنقل)))(. ولعلَّ تهافت 
هذا الق�ل يت�سح في اأن اأقدم كتاب عربي م�ؤلف في 
بن  لعطارد  الأحجار  منافع  كتاب  ه�  المعادن  علم 
فيه  تاأثر  ال��ذي  ))0)ه����/)))م(  الحا�سب  محمد 
بحركة الترجم�ة, قد اأورد فيه ما يزيد على اأربعين 
الي�نان  عن  اأُوِث��َر  ما  على  يزيد  العدد  وهذا  حجرًا 
العرب  معارف  اأن  هذا  ومعنى  ال�سعف)))(.  بنح� 

تزيد على معارف الي�نان في مجال الأحجار. 
اأنه  نجد  ف�س�ف  البيروني  اإل��ى  ن��اأت��ي  وعندما 
م�سدرين  من  المعادن  علم  في  معارفه  ا�ستمد  قد 

رئي�سيين:
الم�سدر االأول: المادة مو�سوع الدرا�سة:

الكريمة,  الأحجار  وخا�سة  المعادن  بها  ونعني 
اأن��ه��ا ك��ان��ت م��ت���ف��رة ل��دي��ه ب�سفة  ف��م��ن ال���ا���س��ح 
فار�ض  مابين  ورحالته  ون�ساأته  فم�لده  �سخ�سية, 
واأفغان�ستان والهند قد اأتاحت له دون �سك التعرف 
الن�عية من  تلك  الح�س�ل على  قدر من  اأكبر  على 
م�طن  هي  الثالثة  الأقاليم  تلك  اأن  اإذ  المعادن, 
الأحجار الكريمة, فقد تميزت فار�ض بالفيروز كما 

تميزت اأفغان�ستان بالالزورد, اأما الهند فقد تميزت 
وهي  الكريمة,  الأحجار  و�سائر  والي�اقيت  بالما�ض 
وللدللة  المعادن.  عل�م  في  المعروفة  الأم���ر  من 
البيروني  زم��ن  ف��ي  الكريمة  الأح��ج��ار  وف��رة  على 
بعن�ان  له  مقال  في  العزيزي  روك�ض  الأ�ستاذ  يق�ل 
»الج�اهر في الإ�سالم«: »ويرث العبا�سي�ن الأم�يين 
ن�سائهم  - في ع�سائب  الج�اهر  يق�سد  فينظم�نه 
وخفافهن كما فعلت اأخت الر�سيد وزوجة جعفر. ولم 
بل  لن�سائهم,  حلّيا  اتخاذه  على  العبا�سي�ن  يقت�سر 
اتخذه كل من ال�سفاح والمن�س�ر لالأ�سّرة الذهبية, 
بالذهب  المن�س�جة  والح�سر  بالج�هر  المر�سعة 

المكللة بالدر والياق�ت.
الج�اهر,  اأن���اع  لأنف�ض  معر�سًا  بغداد  وت�سبح 
�سفطا  بغداد  في  الج�اهر  تجار  اأحد  عر�ض  فلقد 
ماليين  ب�سبعة  عليه  ف�ساومه  خالد  بن  يحيى  على 
من الدراهم. كما ذكر الم�ؤرخ�ن عما اأعطاه ونثره 
ليلة  اأعطاها  فلقد  ب�ران,  من  زواجه  ليلة  الماأم�ن 
فر�سا  لها  وب�سط  الياق�ت,  األف ح�ساة من  زفافها 
كان الح�سير منها من�س�جًا من الذهب مكلال بالدر 

والياق�ت....الخ« )))(
تجارة  الكريم�ة,  الأح��ج��ار  تجارة  كانت  ولقد   
يق�ل  البيروني, حيث  رائج��ة حتى فيما قبل ع�سر 
اأيام  في  تغزر  الج�اهر  »وكانت  ال�س�اأن:  ه��ذا  في 
اإنه  اأمي�ة واأوائل دولة بني العبا�ض, حتى قال�ا  بن��ي 
كان يعمل منه�ا اأوان, ولهذا قال ال�سافع��ي: ل يج�ز 
ف�ق  قيمته�ا  لأن  والبل��ر؛  الياق�ت  اأوان�ي  ا�ستعمال 
به  يعتني  ما  اأول  ف��اإن  وبالطبع  ال��ذه��ب«)0)(.  قيم�ة 
التاجر, ه� العلم بمفردات تجارته, ولي�ض اأدل على 
 رواج هذه التجارة �س�ى كثرة التجار, فقد ذكر ن�سر
ابن يعق�ب عددًا كبيرًا منهم, مم��ا ا�سطر البيروني 
»وتحامين��ا  ق��ائ��ال:  منه�م  الم�سه�رين  يذكر  اأن 
اتباع�ه؛ لأن هذه العدة تتكاثر في الأزمن��ة والأمكن��ة 
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وت�ستهر عند المل�ك الأجّل��ة, وتتفا�سل بح�سب العلم 
والفطن�ة, وف�ق كل ذي عل�م علي��م«)))(.

مادة  لديه  ت�فرت  قد  البيروني  اأن  هذا  ومعنى 
العالم  و�سف  ف��سفها  ال��م��ع��ادن,  اأي  ال��درا���س��ة, 
المدقق مثل الل�ن والمخد�ض وال�سفافية مما يدخل 
بالخ�ا�ض  المعادن  علم  ف��ي  يعرف  م��ا  اإط���ار  ف��ي 
خا�ض  اهتمام  مع   Optical Properties الب�سرية 
في  يدخل  الذي   Crystal Form البل�ري  بال�سكل 
واأجرى   ,Crystallography البل�رات  علم  اإط��ار 
عليها ما �ساء اأن يجري من تجارب بهدف التعرف 

عليها وفح�سها وتمييز اأن�اعها المختلفة.
الم�سدر الثاني: موؤلفات ال�سابقين في ذات 

المو�سوع:
كتب  من  كتاب  يخل�  األ  الطبيعي  من  كان  واإذا 
الغير,  عن  القتبا�ض  اأو  الأخ��ذ  من  العربي  التراث 
طريق  ع��ن  القتبا�ض  اأو  الأخ���ذ  ه��ذا  اأك���ان  ���س���اء 
العلماء  عليه  حر�ض  نهج  وه���  النقل,  اأو  ال�سماع 
يعرف  م��ا  وه���  العلمية  الأم��ان��ة  قبيل  م��ن  ال��ع��رب 
الآن في الم�سطلحات الحديثة ب�»ت�ثيق الم�س��ادر«. 
اأن  نجد  ���س���ف  »ال��ج��م��اه��ر«,  اإل���ى  ن��اأت��ي  وعندم�ا 
نقاًل  العلمية  معارفه  بع�ض  ا�ستمد  قد  البيروني 
العالمان  وهذان  بال�سم,  حددهما  قد  عالمين  عن 
الكندي ))))-)))ه�( الذي عرف بفيل�س�ف  هما 
العرب, ون�سر ابن يعق�ب الدين�ري )0))ه� ( وه� 
منها«  ت�سانيف  له  الكتاب  كبار  من  ب��الأدب  عالم 

روائع الت�جيهات من بدائع الت�سبيهات«)))(.
وقد اأو�سح البيروني هذا بق�له: »ولم يقع اإليَّ من 
هذا الفن غير كتاب اأبي ي��سف يعق�ب بن اإ�سحاق 
الكندي في الج�اهر والأ�سباه قد افترع فيها عذرته 
وظهر ذروته كاختراع البدائع في كل ما و�سلت اإليه 
واأ�س�ة  المحدثين  اإم��ام  فه�  الفن�ن  �سائر  من  يده 
الدين�ري  يعق�ب  ب��ن  لن�سر  مقالة  ث��م  الباقين, 

وه�  لغيرها  يهتد  لم  لمن  بالفار�سية  الكاتب عملها 
تابع للكندي في اأثره�ا«)))( … الخ. 

وبجانب هذين الم�سدرين, فقد اطلع البيروني 
على كتاب عطارد بن الحا�سب اإل اأنه لم ياأخذ بما 
يق�ل  الخرافات.  به من  ما  لكثرة  ينقل عنه  اأو  فيه 
البيروني: »ولعطارد بن محمد الحا�سب كتاب �سماه 
اأنه  اإل  الباب,  هذا  من  فيه  اأكثر  الأحجار,  منافع 
اأم�ا  فا�سترذل«)))(,  والرقى  العزائم  بمثل  خلطه 
فيتلخ�ض  اأر�سط�  اإلى  المن�س�ب  الأحج�ار«  كتاب« 
منح�ًل  اإل  اأظن�ه  وم��ا  بق�له:«  فيه  البيروني  راأي 
البيروني  من  وخطره  قيمته  له  راأي  وه�  علي�ه«)))( 
لأكثر من �سبب فه� - اأوًل - عالم بالأحجار الكريمة 
وال�سمين  الغث  بين  التمييز  وي�ستطيع  وخ�سائ�سها 
قد   - ثاني�ًا   - وه�  الخ�سائ�ض.  بتلك  يتعلق  فيما 
الطبيعي��ة  العل�م  الفن من  قراأ لمن �سبق�ه في هذا 
من عرب وغير عرب, ويمكن�ه التمييز بين المنح�ل 
لم   - ثالث��ا   - وه���  الم�ؤلفات  من  المنح�ل  وغير 
عن  قيم��ة  ذي  ب���راأي  »الجماه��ر«  ف��ي  ي�ست�سهد 
اأر�سط� برغم كثرة ا�ست�سهاده نقاًل عن معا�سريه اأو 
عمن �سبق�ه من العلماء العرب, اأو نقال عن �س�اهم 

من خالل الم�ؤلفات المترجم��ة.
الي�ناني  التراث  اأفادوا من  العرب قد  واإذا كان 
الح�سارات  ذل��ك  ف��ي  �ساأنهم  ق��دره��ا  لها  اإف����ادة 
النقل  عبر  الغير  ت��راث  من  الإف��ادة  من  الناه�سة 
تلك  من  واح��دًا  يظل  المعادن  علم  فاإن  والترجمة, 
ل�سبب  الي�ناني  التراث  على  تعتمد  لم  التي  العل�م 
علم  في  الي�ناني  ال��ت��راث  اأن  وه���  للغاية,  ب�سيط 
فلم  عليه,  ُيْعتمد  ال��ذي  بالقدر  يكن  لم  المعادن 
ودليلنا على ذلك  مثاًل  الفلك  اأو  كالريا�سيات  يكن 

الدلئل الآتية: 
اأن  ي��رى  زع��م  لأي  خالفًا  اأن��ه  االأول:  الــدلــيــل 
بداي�ة العلم العربي - وتحديدًا علم المعادن - ه� 
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الترجمة  حركة  فيه  �سادت  الذي  العبا�سي  الع�سر 
ونقل ثقافة وعل�م الأمم ال�سابقة من ي�نان وفر�ض 
ب��اأ���ض به  ق��در ل  ك��ان���ا على  ال��ع��رب  ف��اإن  وه��ن���د, 
ذلك  قبل  المعادن  علم  في  العلمية  المعارف  من 
ال�سط�ر  هذه  كاتب  اأن  ذلك  على  والدليل  الع�سر 
قالها  لق�سيدة  علمي  تحقيق  خالل  من  ك�سف  قد 
عا�ض  ال��ذي   - �سف�ان  بن  خالد  وه�   - �ساحبها 
خير  فيها  يذكر  الأم����ي  الع�سر  ف��ي  حياته  ج��ل 
فيها  ترددت  قد  المعادن  اأن�اع  من  الأر�ض  في  ما 
وال�سب  والن��سادر  والت�تيا  الزبرجد  مثل  اأ�سماء 

والقار)))( .... الخ.
المعادن  اأ�سماء  من  الكثير  اأن  الثاني:  الدليل 
العنا�سر  اأ���س��م��اء  م��ن  وع���دد  الكريمة  والأح��ج��ار 
الكيميائية, العربية الأ�سل اأو المعربة عن الفار�سية 
الأوروبية  اللغات  اإلى  ت�سربت  قد  اأوال�سن�سكريتية, 
دليال على اأن اأوروبا هي التي ا�ستفادت من معارف 
العرب العلمية في عل�م المعادن, ولي�ض العرب هم 

الذين ا�ستفادوا من الي�نان.)))( 
الدليل الثالث: اأن الي�نان لم ت�ستهر ي�ما باأنها 
لديهم  يك�ن  حتى  الكريمة  الأح��ج��ار  مكامن  م��ن 
 Maxعلم م�ث�ق في هذا الفن بدليل اأن ماك�ض ب�ر
الكريمة  الأحجار  عن  الم��س�عي  كتابه  في   Bauer

بينما  م���ا���س��ع)))(  ث��الث  في  اإل  الي�نان  يذكر  لم 
م��سعا,)))(  وع�سرين  ت�سعة  في  الهند  من  كل  ذكر 
و�سيالن في اإحدى وع�سرين م��سعا)0)( واأفغان�ستان 
في ثالث م�ا�سع,)))( وفار�ض في م��سعين فقط)))(, 
وهي الأقطار التي اأم�سى فيها البيروني جّل حياته, 
وبالتالي فاإنه لم يكن بحاجة اإلى اأي كتاب من تراث 
الي�نان مهما كان ا�سم �ساحبه ل�سبب ب�سيط للغاية 
والأحجار  المعادن  وه��ي  الدرا�سة,  م��ادة  اأن  وه��ي 
الكريمة بكافة ط�ائفها واأن�اعها, بين يديه يدر�سها 

كما �ساء.

الجماهر كاأول كتاب علمي في المعادن في 
تاريخ العلم:

»الجماهر«  في  للنظر  الملفتة  الأ�سياء  اأبرز  من 
اأ�سد الحر�ض على ت�ثيق  اأن البيروني كان حري�سًا 
م�سادره, فينقل في م��سع النقل ويروي في م��سع 
الرواية  ت�سديق  في  الحرية  للقارئ  تاركًا  الرواية 
»للزمرد  المثال:  �سبيل  على  يق�ل  فنراه  نفيها,  اأو 
اأ�سباه معدنية يبلغ وزن القطعة على ما ذكر الكندي 
منق�لة  واأ�سماوؤها  مثاقيل  ثالثة  اإلى  مثقالين  من 
هذا  ومعنى  م�����س��م���ع��ة..ال��خ«)))(  غير  كتابه  م��ن 
عن  المكت�بة  الم�سادر  يف�سل  ك��ان  البيروني  اأن 
الم�سم�عة؛ لأن الحاكي اأو الراوي قد يتزّيد اأو يبالغ 
مما يجعله يبعد عن الحقيقة.وفي م��سع اآخر يق�ل 
عن حكاية �سمعها عن الياق�ت: »اإنها حكاية مطلقة 
اإليه«)))( وهذا دليل  لي�ست ب�سادرة عن ركن يركن 
اإل ما ي�سدقه العقل وعن م�سدر  اأنه ل يكتب  على 

م�ث�ق به.
»الجماهر  اأن  قلنا  اإن  الحقيقة  نجاوز  ل  ولعلنا 
في معرفة الج�اهر« للبيروني يعّد من اأ�سمل واأكمل 
العربي,  العلمي  التراث  في  المعادن  عن  كتب  ما 
جردنا  ول���  جميعا,  واأكملها  اأ�سملها  يكن  لم  اإن 
الكتاب مما كتبه البيروني من طرائف واأقا�سي�ض 
ون�ادر واأ�سعار وا�ستطرادات هنا وهناك ح�ل هذا 
ل  كتاب  حيال  اأنف�سنا  ل�جدنا  ذاك,  اأو  المعدن 
اأو مرجع حديث في علم  اأي كتاب  يقل حداثة عن 
العلمية  المالمح  اأب��رز  يلي  وفيما  الآن.  المعادن 
التي وردت في كتابه »الجماهر« والتي تمثل ريادة 
فيما  العلم  ت��اري��خ  ف��ي  الم�سب�قة  غير  البيروني 

المعادن:  يخ�ض علم 
دقة الو�سف والتجارب ونبذ الخرافات:

اأ�سا�سًا في التعرف على  تمثل دقة ال��سف ركنًا 
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البيروني 
وجهوده 

في تطور 
علم 

المعادن

ال��م��ع��ادن ف��ي اأي م��رج��ع ح��دي��ث م��ن م��راج��ع علم 
 Physical المعادن من خالل خ�سائ�سها الطبيعية
البيروني  ريادة  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن   Properties

في هذا المجال من خالل ال�س�اهد الآتية: 
و�سف  من  اأول  ه�  البيروني  اأن  الثابت  من   -(
بدق��ة؛ ال�سكل البل�ري Crystal form لمعدن »اللع��ل« 
معدن  المعادن,  علم  م�سطلحات  في  يقابله  الذي 
»�سبنيل« Spinel )اأك�سيد األ�مني�م ومغن�سي�م()))(, 
البل�رات  علم  معطيات  عن  كثيرًا  يبعد  ل  و�سفا 
Crystallography, اإذ و�سف بل�راته باأنها متفاوت�ة 

البطيخ�ة)))(  قدر  اإلى  البندق�ة  حجم  من  الحجم 
النرد  ك��اأع��الم  ب��اأن��ه��ا,  اآخ���ر  م��سع  ف��ي  وي�سفها 
كالمنح�ت�ة  وم�سد�س��ة  مثمن��ة  ال�سطرنج  وبياذق 

بال�سناع�ة)))(.
المعطيات  اإل���ى  البيروني  ق���ل  ترجمنا  واإذا 
اأن  نجد  �س�ف  البل�رات,  الحديث�ة في علم  العلمي�ة 
البيروني لم يذكر البندق�ة اأو البطيخ�ة اعتباطًا فقد 
اأراد الدلل���ة على اأن, »اللع��ل« - �سبينل - ي�سب��ه في 
ال�سكل الكرة التام�ة ال�ستدارة وهذا �سحيح للغاي��ة 
المكعب  ه��ي  المعدن,  لهذا  البل�رية  الف�سيل�ة  فاإن 
مت�ساوي��ة  تك�ن  اأن  خ�سائ�سه��ا  من  والتي   Cubic

الحالت,  كثير من  في  الكرة  ت�سبه  اأنها  اأي  الأبعاد 
وكاأنه�ا  م�سد�س��ة  مثمن��ة  باأنها  اأي�سًا  و�سفه  اأن  كما 
اإذ  �سحيح  ق��ل  فه���  طبيعي��ة,  ولي�ست  م�سن�ع�ة 
ينتم�ي  ال��ذي   Crystal systemالبلوري النظام  اأن 
اإليه معدن »�سبينل« نظام ال�سدا�سي الثماني الأوج�ه 
Hex octahedron)))( وعلى هذا فاإن البيروني ه� 

اأول من و�سف النظام البل�ري لهذا المعدن قبل اأن 
ي�لد علم البل�رات بعدة قرون.

)- من ال�ا�سح اأن البيروني قد اأجهد نف�سه في 
تعقب الخرافات التي �سرت بين العامة وت�سربت اإلى 
في  قائليها  على  وتهكم  فانتقدها  الخا�سة,  اأفهام 

لهج�ة ل تخل� من ال�سخرية.
من  »الجماهر«  ف��ي  يكن  ل��م  ل���  اأن��ه  والحقيقة 
والتعقيب  الخرافات  تعقب  �س�ى  المزايا  من  مزية 
عليها بالنقد والتفنيد لكفاه من مزي�ة, تبرئ العقل 
العلم  وتنزه  العلم,  الخرافة على  اإيثاره  العربي من 
بالبربرية  الم�ست�سرقين  بع�ض  و�سفه  عما  العربي 
وهذا  البيروني:...«  يق�ل  ذلك  وفى  والجهالة)))(, 
عن  بع�سها  �ساأحكى  التي  ال��خ��راف��ات  اأ�سباه  م��ن 
اآخر يق�ل: ولي�ض لمن مال  الفر�ض«)0)( وفى م��سع 
اإلى ذلك �ساهد غير العادة وتخري��ج بعيد وخيالت 
اإن  اأويبا�سي��ض  كتاب  ف��ي  م��ا  مثل  الأق��اوي��ل  م��ن 
الخ«)))(.  والحزن...  والفزع  الهم  ينفع من  الم�سك 
وفى م��سع ثالث يق�ل: » وانتقاد مثل ه��ذه الب�ساب�ض 
م�سيع�ة للزمان«)))(, وف��ى م��سع راب�ع يق�ل: »واأما 
با�ستماعها  يتلهى  ربما  التي  الم�سحك�ة  الخرافات 

فكثيرة عندهم جدًا... الخ«)))(.
الحقائق  م�سرى  �سرت  التي  الخرافات  من   -(
تعد  تجربة  خالل  من  تمامًا  البيروني  نفاها  والتي 
اأعجب التجارب في تاريخ العلم, تلك الخرافة  من 
اأب�سرت  اإذا  بالعمى  ت�ساب  الأفاعي  اإن  تق�ل  التي 
»ومنها  الخرافة:  هذه  عن  البيروني  يق�ل  الزمرد, 
�سيالن  من  عليه  الحاك�ن   - اأجمع  اأي   - اأطبق  ما 
حتى  الزمرد.  على  ب�سرها  وقع  اإذا  الأفاعي  عي�ن 
الأل�سن وجاء  وانت�سر على  الخ�ا�ض  دون ذلك كتب 
ت�ستقر  فلم  ه��ذا  على  اإطباقهم  وم��ع  ال�سعر.  ف��ي 
التجربة عن ت�سديق ذلك, فقد بالغت في امتحانه 
بقالدة  الأفاعي  تط�يق  من  منه  اأبلغ  يمكن  ل  بما 
منه  منظ�م  اأمامه�ا  رفيع  خيط  وتحريك  زم��رد 
مقدار ت�سعة اأ�سهر في زماني الحر والبرد, ولم يبق 
لم  اأن  اأ�ساًل  �سيئًا  اأثر في عينيه  به فما  اإل تكحيله 

يكن زاده حدة ب�سر«)))(.
قد  البيروني  اأن  الفقرة  لهذه  ال�حيد  والتف�سير 



ت
ال

ـــا
مق

ت
ال

ـــا
مق

اآفاق الثقافة والتراث 152

ماأل�ف  عن  �سذت  بابها  في  فريدة  تجربة  اأج��رى 
ت�سع�ة  ا�ستغرقت  اأنها  بدليل  ع�سره,  في  التجارب 
اإنها  اإن قلنا  اأ�سهر كاملة, ولعلنا ل نجاوز ال�س�اب 
التا�سع  القرن  حتى  العلم  تاريخ  في  تجربة  اأط���ل 
ع�سر. فقد حر�ض البيروني على مالحظ��ة ما يطراأ 
ت�ؤثر  قد  التي  الع�امل  مغّيرًا  التجربة  تلك  على 
الحرارة  درج�ة  تاأثير  ول�سيما  التجربة,  �سير  على 
الآن  يحدث  لما  بعيد  حد  اإل��ى  مطابقة  �س�رة  في 
الع�امل  تغيير  من  الحديثة  العلمية  التجارب  في 
البيروني  اأن  الطريف  ومن  التجربة.  على  الم�ؤثرة 
بعد اأن تحقق من عدم �سح�ة هذه الخراف�ة عّلق في 
اإن  �سيئًا  اأثر في عيني�ه  �سخري�ة مريرة قائال:« فما 

لم يكن زاده حدة ب�سر«. 
) - ولأن البيروني ل ي�ؤمن اإل بالتجربة باعتبارها 
العلم  اأم����ر  ف��ي  �سهادة  لها  ت��رد  ل  ع��دًل  ���س��اه��دًا 
لم  ما  يقال,  ما  ت�سديق  في  يتردد  فاإنه  ال�سحيح, 
ت�ؤيده التجارب التي يجريها بنف�سه, واإل فال مجال 

لإثباتها كحقيقة من حقائق العلم. 
وعلى �سبيل المثال فاإنه ي�سك فيما قيل عن حجر 
القمر كما جاء في ق�له: »وقال ق�م في حجر القمر, 
اإنه الجزع واأن ما فيه من البيا�ض يزداد في زيادة 
القمر ولذلك ن�سب اإليه, والأمر فيه وفي مثله م�ك�ل 

اإلى التجربة« )))(.
) - يق�ل البيروني: »وكان عندي كرة بل�ر فيها 
من  انك�سر  وقد  برمتها  الطيب  �سنابل  من  �سنبلة 
�سعراتها �سيء قليل فتبددت في ج�ف البل�ر ح�لها 
وح�سلُت اأخرى مثلها في �سمنها فتات ورق اأخ�سر 
باقية على خ�سرتها كبقاء ذلك ال�سنبل على دكنته. 
ومعل�م اأن هذه الأ�سياء لم تخالط البل�ر اإل في وقت 
ميعانه وك�نه على رقة ف�ق رقة الماء القراح, فل� لم 
من  فاإنها  فيه  الأ�سياء  تلك  غا�ست  لما  كذلك  تكن 
الر�س�ب  دون  لخفتها  الماء  وجه  على  الطف�  �ساأن 

اأو يك�ن �سيال كالأتّي يدهدهها ويحملها ويك�ن في 
نعلم  ل  ما  بكيفية  اأعلم  واهلل  �سريعًا  الحالة  تلك 
بالب�سرة  البل�يين  �ساهد  من  ويتحدث  ذلك.  من 
وريحًا  اأنهم يجدون ح�سي�سًا وخ�سبًا وح�سى وطينًا 
مبدئه  في  اأنه  على  �ساهد  ذلك  وكل  نفاخات,  في 
في  ي�جد  فقد  بم�ستنكر,  ذل��ك  ولي�ض  �سائل,  م��اء 
بع�ض الم�ا�سع ما ي�ستحجر, ومتى ا�ستحجر حي�ان 
ول�ل  والأر����ض,  الماء  تحجر  ا�ستبداع  زال  ونبات 
على  ت�اتر ذلك  لما  المتاأملين ذلك  م�ساهدة  كثرة 

األ�سنتهم..الخ«)))(.
اإن هذه الفقرة على اإيجازها تبّين حقائق عديدة 
اأوالها:  المعادن؛  علم  في  بمكان  الأهمية  من  هي 
ن�ع  و�سفه-عن  خالل  من   - يتحدث  البيروني  اأن 
 Amorphous Silica المتبل�رة  غير  ال�سيليكا  من 
في  الأوب���ال  ويتك�ن   .Opal »الأوب���ال«  ب�  المعروفة 
درجات حرارة منخف�سة ن�سبيًا من ال�سيليكا الحاملة 
لجزيئات الماء, وي�جد في �سق�ق وفج�ات ال�سخ�ر 
 Concretions درن��ات  هيئة  على  يك�ن  ما  وغالبًا 
تحت�ي على اأحافير قد تك�نت عن طريق ال�ستبدال 
الإحاللي)))( ف��سف البيروني باأنها« كرة بل�ر« تدل 
اأنها من معدن الأوبال على هيئة درنية خالفًا  على 
هيئة  على  ي�جد  الذي  )المرو(  الك�ارتز  لبل�رات 

بل�رية ذات اأوجه واأ�سطح م�ست�ية.
ثانيها: عندما يتحدث البيروني عن كرة البل�ر 
هذه, باأنها كانت ماء �سائل, فهذا تعبير مجازي لم 
�سفافية  عن  التعبير  هذا  من  اأف�سل  البيروني  يجد 
الماء  و���س��ف��اء  �سفافية  تحاكي  ال��ن��ي  ال��ك��رة  تلك 
ل  هذا  كان  واإن   ,Colorless الل�ن  عديم  فالأوبال 
في  �ساأنه  اأخ��رى  األ���ان  في  الأوب��ال  وج�د  يمنع من 

ذلك �ساأن الغالبية العظمى من المعادن.
اأن  »ومعل�م  البيروني:  يق�ل  عندما  ثالثها: 
ميعانه  وقت  في  اإل  البل�ر  تخالط  لم  الأ�سياء  هذه 
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الحالة  ت��ل��ك  ف��ي  وي��ك���ن  ويحملها   ............
اأهم  م��ن  واح��د  على  ي��ده  و�سع  ق��د  ف��اإن��ه  �سريعا« 
عليه  يطلق  ما  وه�  التاريخية  الجي�ل�جيا  مبادئ 
العمر  اأن  اأي   Contemporaneous ب�»التزامن« 
ال�سنبل  ورق��ة  هي  )التي  لالأحف�رة  الجي�ل�جي 
الذي  لل�سخر  العمر  نف�ض  ه���  البيروني(  عند 
اأي�سًا  ي��ده  و�سع  قد  البيروني  اأن  كما  يحت�يها. 
عليه»الدفن  يطلق  ما  وه���  التحفر  �سروط  على 
حجب  ال�سريع  الدفن  خ�سائ�ض  فمن  ال�سريع« 
تزيل  ما  غالبًا  التي  التحلل  وع�امل  الأك�سجين 

الأحف�رة)))( معالم 

كتابه  في  لها  واأ�سباه  الفقرة  هذه  في  رابعها: 
في  العربية  اللغة  تط�يع  على  البيروني  قدرة  تبرز 
»ا�ستحجر«  فلفظة  العلمية  الم�سطلحات  ا�ستنباط 
عادة  تطلق  التي  »متحجر«  لفظة  من  بكثير  اأدق 
الحال  تغير  تفيد  »ا�ستحجر«  لأن  الأحافير,  على 
كائن  اإل���ى  ح��ي���ان��ا  اأم  ك��ان  نباتا  ح��ّي  ك��ائ��ن  م��ن 
ال��سف  بينما »متحجر« تفيد  الجماد,  حجري من 

فح�سب. 
ال�سادر  الجي�ل�جيا  معجم  اأن  الغريب  وم��ن 
ترجم  ق��د  م�سر  ف��ي  العربية  اللغة  مجمع  ع��ن 
بال�سيليكا  الإح���الل  عملية  على  ال��دال��ة  اللفظة 
»�سلكتة«)))(,  بلفظة  ترجمها  قد   ,Silicification ٍ

القارئ  تفيد  ول  ال�سمع  على  ن��اف��رة  لفظة  وه��ي 
هذه  في  القارئ  على  يجب  بل  المتخ�س�ض,  غير 
الحالة اأن يك�ن عارفًا بتلك العملية, ولعل الترجمة 
البيروني  تعبير  ن�ست�حي  اأن  العملية  لتلك  المفيدة 
من  ب��دل  بال�سيليكا«  »ال�ستحجار  عليها  فنطلق 

»ال�سلكتة«.
خام�صها: ولأن البيروني كان عالمًا ب�سدق وحق, 
فقد اأبى اأن ينزلق اإلى درك الته�يمات دون �سند من 

علم �سليم م�ؤيد بالبرهان الم�ث�ق به, ومن هنا جاء 
ق�له »واهلل اأعلم بكيفية ما ل نعلم من ذلك« واأغلب 
واأجهد  النظر  اأط��ال  قد  البيروني  اأن  عندنا  الظن 
وال�ستحجار  التجمد  كيفية  في  التفكير  في  نف�سه 
معل�مة  اأ�سبحت  التي  الكيفية  تلك  اإل��ى  يهتد  فلم 
الآن عبر قرون من تراكم المعارف العلمية في عل�م 

الجي�ل�جيا. 
االهتمام باالأوزان النوعية للمعادن:

اأعط�ى  ق��د  البيروني  اأن  للنظ�ر  ال��الف��ت  م��ن 
بين  التمييز  ف��ي  خا�س�ة  اأهمي�ة  الن�عي  ل��ل���زن 
اإيجاد  ف��ي  البيروني  دق�ة  اأث���ارت  وق��د  ال��م��ع��ادن, 
انتباه  والفلزات,  المعادن  من  لعدد  الن�عي  ال�زن 
الم�ست�سرق  وخا�س��ة  الم�ست�سرقين  من  جمهرة 
اأظه�ر  الذي   E. Wiedemann فيدم�ان  الألمان��ي 
والأوزان  ال��ب��ي��رون��ي  اأوزان  ب��ي��ن  ال��ت��ط��اب��ق  م��دى 
ال�سهير  الإيطال��ي  الم�ست�سرق  اأم�ا  الحديث��ة)0)( 
ال�ساأن:  ه��ذا  في  فيق�ل   Aldo Mieli األدومييل��ي 
الثقل  تقديرات  عند  قلياًل  هنا  نقف  اأن  »وينبغ��ي 
اإحدى  تك�ن  لأنه�ا  البيروني,  عمله�ا  التي  الن�عي 
في  ال��ع��رب  اإل��ي��ه��ا  و���س��ل  ال��ت��ي  الطبي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
هذه  نقدر  اأن  ون�ستطي�ع  التجريبي��ة.  الطبيعيات 
اإجراء  في  ومهارت��ه  البيروني  طريق��ة  في  الدق��ة 
اأنه اعترف باأن الن�سب��ة بين  التجارب اإذا لحظن�ا 
ممكن�ا  يكن  ولم   ((((( هي  والبارد  الحار  الماء 

الحرارة بدق��ة حينذاك)))(. قيا�ض درج�ة 
تبين  فيدمان,  عمل  من  قائم�ة  هنا  و�سنذكر 
وبيانات  ال��ب��ي��رون��ي,  عليها  ح�سل  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م 
اإليها )بين  الم�سار  القيم  ب��سع  البيروني مح�س�بة 
الق��سين( اإما بالذهب اأو الزئبق, واإما بالزمرد اأو 
يبين  الأخير  والعم�د  )الك�ارتز(  ال�سخري  البل�ر 

المقايي�ض الحديث�ة)))(:
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الوزن الحديثعند البيرونيالمــادة
الزئبقالذهب

)),)))0,)))),))ذهب
))),))( ))),))()),))رئب�ق

)),))),))),)نح��ا�ض
نح� ),))),))),)�سفر )نحا�ض اأ�سفر(

)),))),))),)ح��ديد
)),))),))),)ق�س��دير
)),)))),))0),))ر�س��ا�ض

الك�ارتزال��زمرد
0),))),))),)لزور

)),)0),))),)ياق����ت
)),))),)))),)(زم��رد
)),))),)))),)(ل���ؤل���ؤ
--0),)0),)عق��يق

)),))),))),)ك���ارتز

اإن تلك الأرقام ما هي اإل مجرد نتائج, والنتائج 
ل تاأتي عادة اإل بالتجارب تل� التجارب, واإذا علمنا 
الحديث  العلم  معطيات  ت���اف��ق  النتائج  ه��ذه  اأن 
طراز  م��ن  ت��ج��ارب  هناك  اأن  ال��ف���ر  على  لأدرك��ن��ا 
تمثل  وقد  �سليم.  علمي  اأ�سا�ض  اإلى  م�ستندة  خا�ض 
هذا الأ�سا�ض العلمي ال�سليم في اختراع غير م�سب�ق 
ل  للكثافة  م��ي��زان  وه���  وح��ده  البيروني  �سنع  م��ن 
الكثافة«.  ب�»قنينة  الآن  يعرف  عما  يختلف  يكاد 
»الح�سارة  كتابه  في   J. Resslerري�سلر يق�ل جاك 
العربية«: »قا�ض البيروني الأوزان الن�عية با�ستخدام 
مقيا�ض كثافة من اختراعه الخا�ض. وو�سع على هذا 
ل�سيء  الن�عي  ال�زن  اأن  يثبت  الذي  المبداأ  المن�ال 
ما يتنا�سب مع حجم الماء الذي يزيحه«)))(. ومعنى 

الكثافة  قنينة  اخترع  من  اأول  ه�  البيروني  اأن  هذا 
للم�اد  الن�عية  الأوزان  تنا�سب  اأث��ب��ت  م��ن  واأول 

ال�سلبة مع حج�م الماء المزاح. 

لالأحجار  الن�عية  بالأوزان  البيروني  اهتم  ولقد 
الكريمة بهدف تمييزها من بع�سها البع�ض ك��سيلة 
ت�سابهت  اإذا  ال��م��ع��ادن  على  التعرف  و�سائل  م��ن 
من  عليها  التعرف  اإل  يبق  ول��م  واأل�انها  اأ�سكالها 

خالل هذه ال��سيلة والدليل على ذلك ما يلي:

) - يق�ل البيروني: »ومتى وازى الذهب غيرة في 
ال�زن لم ي�ساوى حجمه...... ون�سبة حجم الحديد 
اإلى حجم الذهب المت�ساويين في ال�زن ن�سبة مائة« 
اأن  فيه  ويقنعك  و�ستين,  ثالثة  اإلى  وخم�سين  واحد 
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كفتّي ميزانك اإذا و�سعتا �سيئًا واحدًا كانا مت�ساويين 
وازنت  ثم  واح��د.  جن�ض  في  م�سروبتين  ال���زن  في 
معا  اأدليتهما  ثم  ت�ازنا  حتى  غيره  مع  ذهبا  فيهما 
في الماء, و�سلتهما بعد الغ��ض في الماء, فاإن كفة 
مما  اأكثر  الماء  من  دخلها  ما  لأن  ترجح؛  الذهب 
دخل الكفة الأخرى ل�سغر حجم الذهب وكبر حجم 
غيره... وان المكعب الذي �سلعه ذراع اإذا كان من 
كان  اإذا  ع�سر  ت�سعة  من  جزء  ه�  مما  ات��زن  الماء 

ذهبا«)))(.

الم�ساوي  الحديد  بين  الن�سبة  اأن  هذا  ومعنى 
 ((/((( هي  الحجم:  حيث  من  ال�زن  في  للذهب 
= ),) تقريبًا. وهي نف�ض الن�سبة بين ال�زن الن�عي 

لكل من الذهب والحديد. 

ي�سترك  الن�عي عندما  ال�زن  اأهمي�ة  ) - تكمن 
معدنان اأو اأكثر في بع�ض الخ�سائ�ض, كالل�ن مثال, 
اأو المحك )المخد�ض(, الأمر الذي ي�ستلزم بالتالي 
كاإحدى  الن�عي  كال�زن  ثالث�ة  خا�سي�ة  وج���د  اإل��ى 

الخ�سائ�ض المميزة للمعادن.

اأن  البع�ض  زع��م  فعندم�ا  المثال  �سبيل  وعلى 
بالعنبر  ال��م��ع��روف  ال��ج���ه��ر  وه����   - ال��ك��ه��رب��اء 
اأو�سح  ال�سندرو�ض,  �سجرة  �سمغ  ه�   -  Amber

البيروني الختالف بينهما عن طريق ال�زن الن�عي 
قيا�ض  فاإن  والثقل  بالخف�ة  يختلفان  »واإنما  بق�ل��ه: 
وربع  وع�سرون  واح��د  وه���  بالقطب  الكهرباء  وزن 

و�سد�ض«)))(.

تق��دير  ا�ستطاع  اإنه  بل  فح�سب؛  هذا  لي�ض   -  (
من  لمعدنين  الن�عية  الأوزان  في  الطفيفة  الفروق 
جن�ض واحد, الأمر الذي لم يت�سح اإل في المراجع 

الحديثة في عل���م المع��ادن.

اإذا  الي�اقيت  الأوزان  »واأم�����ا  البيروني:  يق�ل 

ما  بح�سب  الل�ن  في  واختلفت  الحجم  في  ت�ساوت 
اعتبرناه وت�لينا امتحانه واأم�ا الأكهب)))( - يق�سد 
من  يقترب  الذي  و  الل���ن  الرمادي  الياق�ت  بذلك 
ب�سيء  الأح��م��ر  من  اأثقل  وجدن��اه  فاإنا   - ال�س�اد 
وزن  كان  مائ�ة  ال�زن  في  كان  اإذا  فالأكهب  ي�سير, 
وت�سعين  �سبع�ة  الحجم  في  ي�ساويه  ال��ذي  الأحمر 

وثمن.... الخ)))(. 

بالمعطيات  البيروني  قاله  ما  نطابق  وعندما 
الك�رندم  اأن  ن��ج��د  ���س���ف  ال��ح��دي��ث�����ة  ال��ع��ل��م��ي�����ة 
اأك�سيد  من  كيميائيًا  يتك�ن  وال��ذي   Corundum

الأل�مني�م, ي�سمل �سروبًا �ستى من المعادن تختلف 
ال�س�ائب  بع�ض  وج���د  اإل��ى  ترجع  التي  األ�انها  في 
األ�انها  الك�رندم  معادن  تك�سب  التي  العنا�سر  من 

المميزة والتي ت�سم اأن�اع الي�اقيت المختلفة.

اآثار من  اإلى وج�د  الياق�ت الأحمر  فيرج�ع ل�ن 
اأو   - لل�س����اد  المائل  الياق�ت  اأم�ا  الكروم,  عن�سر 
الأكهب بلغ�ة البيروني - فيرجع اإلى وج�د مركبات 
قليال من  اأثق��ل  يجعل��ه  والحديديك مما  الحديدوز 

الياق��ت الأحم�ر)))(. 

ول تختلف الن�سب�ة بين الياق�ت الأكهب والأحمر 
عند البيروني كثيرًا عما هي علي�ه الآن, اإذ اأن ال�زن 
الن�عي لمعادن الك�راندم يتراوح ما بين ))ر) اإلى 

)ر))))(.

اأعين  الالفت لالنتباه, وه� ما غفلت عن  ومن 
البيروني  عند  الن�عية  الأوزان  اأن  العلم,  م�ؤرخي 
لكل  بالجرام  ُتمّيز  التي  للكثافة  خالفا  ُتمّيز  ل 
الأوزان  نف�ض  �سنتيمتر مكعب, وه� ما ينطبق على 
الق�ل  لنا  يحق  لذا  الحديثة,  العلمية  المراجع  في 
ل  الن�عي  ال���زن  جعل  من  اأول  ه�  البيروني  اأن 

ُيمّيز. 
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االآراء الرائدة في علوم المعادن:
ب��ه من  ب��اأ���ض  ل  ب��ق��در  ال��ب��ي��رون��ي  ك��ت��اب  حظ�ي 
�سياق  اإم�ا �سمن  العرب؛  الباحثين  اهتمام وعناي��ة 
الم�ؤلفات التي تخت�ض بالبيروني وحده, واإم��ا �سمن 
العربي.  العلم  بتاريخ  تعنى  التي  الم�ؤلفات  �سياق 
من  قليل  غير  ع��دد  هناك  ذل��ك  اإل��ى  وبالإ�ساف��ة 
المقالت والدرا�سات التي تتناول« الجم��اهر« فقط 
اأنه  والدرا�سات  المقالت  تلك  في  المالحظ  ومن 
واأهميت��ه  للكتاب  العام  المحت�ى  تناول  عليها  يغلب 

بالن�سب�ة اإلى علم المعادن الحديث.
المقالت  ه���ذه  اأه��م��ي��������ة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��������ى 
الآراء  من  ع��ددًا  اأغفلت  قد  اأنه�ا  اإل  والدرا�سات, 
التي اأورده�ا البيروني, ل�سيم��ا تلك التي جاءت في 
المخت�سرة  الأق�ال  اأو  العابرة,  المالحظات  �سياق 
التي تنم عن �سياق تجربة وبحث, اإل اأنه قد اآث�ر اأن 

ي�جزه�ا في جملة اأو بع�ض جمل��ة.
الكتاب  معرف��ة  تمام  اإن  قلنا  اإْن  نبالغ  ل  ولعلن�ا 
هذه  مثل  تاأخذ  اأن  ب��دون  يكمل  ل  المعرف�ة,  حق 
والتحليل,  البحث  من  حظه�ا  والأق�ال  المالحظات 
اأراء  والأق����ال  المالحظات  تلك  عن  ينتج  فربما 
غير م�سب�قة يمكن و�سعه�ا في عداد الآراء الرائدة 
اأن  قبل  عديدة  قرون  عليها  مرت  والتي  بابه�ا,  في 
عل�م  تط��ر  بعد  الغرب  علماء  لدى  �سحته�ا  تثبت 

المعادن.
غير  الآراء  ت��ل��ك  لبع�ض  ع��ر���ض  يل�ي  وفيم��ا 
العرب,  الباحثين  فطن��ة  عن  غابت  التي  الم�سب�قة 

مم��ا يعد ا�ستكمال لجه��د ه�ؤلء الباحثين:
عن  حديثه  معر�ض  ف��ي  ال��ب��ي��رون��ي  ي��ق���ل   -  (
الياق�ت: وجميع الم�سفات - يق�سد بذلك المعادن 
تحجرت,  ق��د  مائعة  مياه  الأ���س��ل  ف��ي   - ال�سفافة 

انمياعه غير م�ستغن عن وعاء  وكل �سائل في حالة 
ويمتنع  يجمد  اأن  اإلى  النت�سار  عن  ويمنعه  يم�سكه 
منها  وه��ذا  له  وقاية  عليه  يبقى  ثم  ال�سيالن  عن 
و�سببه  جم�دها  كيفية  فاأما  المعل�م,  الكلى  بالأمر 
للعق�ل  مدخل  فال  لها,  المختلفة  الأل���ان  وح�س�ل 
مف��ض  ه�  واإنما  اأ�ساًل,  ذلك  معرفة  اإلى  القائ�سة 

اإلى علم �سانعها و�سائغها اهلل عز وجل«)0)(.

ما  اإل��ى  كبير  ح��د  اإل��ى  البيروني  يقترب  وهنا 
كانت  المعادن  اأن  من  الحديث  العلم  اإليه  ت��سل 
في الأ�سل �سهيرًا Magma ما لبث اأن برد وت�سلد 
وك�ن المعادن على اختالفها. ول يعيب البيروني اأن 
يجهل الكيفية التي يبرد بها ال�سهر والذي عبر عنه 
اإليها  يت��سل  لم  الكيفية  تلك  لأن  المائع�ة؛  بالمياه 
علماء الجي�ل�جيا اإل في اأواخر القرن التا�سع ع�سر 
ف�ساًل عن اأن البيروني لم ي�ساأ اأن يزج بنف�سه ما لم 
يكن له به العلم اأو راآه راأى العين وهذا لي�ض بال�سيء 

القليل على عالم ي�ؤثر الحقيقة عل��ى ما ع��داها.

) - يق�ل البيروني... »فاأم�ا قيم الج�اهر فلي�ض 
لها قان�ن ثابت على حال ل يتغير باختالف الأمكن��ة 
الأمزج��ة  بح�سب  ال�سه�ات  وتل��ن  الأزمن��ة  وم�سيِّ 
وانحطاطها اإلى ه�ى الروؤ�ساء فيها وابتياعها اإياهم 

ثم حدوث اأح�الها من جه��ة الكثرة والقلة«)))(.

�ة  المهمَّ الحقائق  من  عددًا  البيروني  هنا  يذكر 
وعلى  النفي�سة  بالمعادن  باقت�ساديات  تتعلق  التي 
الح��ي  المثال  الكريم�ة, فهي  بالأحجار  اأخ�ض  وجه 
للقان�ن ال�سائد في عالم التجارة وه� قان�ن العر�ض 
كانت  ولما  زمان  اأو  بمكان  يتقيد  ل  الذي  والطلب 
اإل  عام  ب�جه  ثمنها  بغل�  تتميز  الكريمة  الأحجار 
ندرة  واأكثرها  وج����دًا  اأقلها  ه�  ثمنًا  اأغ��اله��ا  اأن 
التي  الأ�سا�سي��ة  الع�امل  من  الندرة  عامل  اأن  اإذ 
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اأن  فل� فر�ض مثاًل  الكريم,  الحجر  قيم��ة  ُتعلي من 
حجرًا كريمًا قد اكت�سفت له مكامن جديدة واأ�سبح 
مطروحا بكثرة في الأ�س�اق لهبط ثمن�ه على الف�ر.

و�سدة  الحجر  هذا  اقتناء  في  الرغب�ة  اأن  كم��ا 
الطلب عل��ى ذلك راجع اإل��ى رغبات النا�ض ومزاجه��ا 
من التفاوؤل اأو الت�ساوؤم اأو ما وقر في اأذهان العام��ة 
التي  و  مزع�م��ة  �سحري��ة  اأو  طبي��ة  خ�سائ�ض  من 

تختلف من بلد اإل��ى اآخ��ر.
) - من المالحظات العابرة التي اأوردها البيروني 
لم  �ة  مهمَّ علمية  قيمة  ال�قت  نف�ض  في  تمثل  التي  و 
تثبت �سحتها اإل بعد اأن قطعت عل�م المعادن اأ�س�اطًا 
 Magnetite المجناتيت  بمعدن  يخت�ض  ما  بعيدة, 
ي�سعف  �سخ�ر  المغناطي�ض  فيها  »وي�جد  يق�ل:  اإذ 
ويق�ي  �ساحي��ًا,  لل�سم�ض  منها  كان  ما  جذب  منها 
ما كان في العمق را�سبًا. وكنت اأنا قد وجهت اإليها 
فزعم  الق�ة,  نافذة  الفعل  ق�ي�ة  قطع�ة  يطلب  من 
اإلى وجه الجبل يجذب المنقار الذي في  اأنه انتهى 
يده ولم ينق�ض وزن المنقار)))( من الأربع�ة اأرطال 
فل�  ال�جه,  ذلك  وراء  كان  الجاذب  اأن  محالة  ول 
اأزيل ذلك الحجاب عنه لت�ساعف جذبه... الخ)))(. 
والتف�سير العلمي الحديث لما رواه البيروني,اأنه من 
الظ�اهر الجي�كيميائية المتعلقة بمعدن المجناتيت, 
ه� تح�له بفعل ع�امل التج�ية في الأماكن الحارة 
 Martite المناخ اإلى معدن اآخر ه� معدن المارتيت
على  ويطلق   Hematite الهيماتيت  بمعدن  م��رورًا 
هذا  ومعنى   )(((  Martitisation ا�سم  العملية  هذه 
قد  الجبل  �سطح  على  ال��م���ج���د  المجناتيت  اأن 
�سعفت مغناطي�سيته؛ لأنه تح�ل اإلى المارتيت بينما 
بقي المجناتيت الكائن تحت ال�سطح على حاله من 
ق�ة المغناطي�سية بدليل ق�ل البيروني » اأنه ل� اأزيل 

ذلك الحجاب لت�ساعف جذب��ه«. 

) - يق�ل البيروني: »وحكى لي بع�ض اليه�د اأنه 
راأى مع اآخر يجذب الذهب اإلى نف�سه وهذا اإن �سدق 
من  الزغل  اإخ��راج  عن  ال�سيارفة  فيغني  الحاكي 
دقاق الذهب الترابي بمغناطي�ض مطاول على هيئة 
الإ�سبع ي�س�ط�نه فيها ويخ�سخ�س�نه بينها فيلت�سق 
الزغل وه� رمل ثقيل اأ�س�د يك�ن مع الذهب ول يكاد 
هذا  وي��دل  بالمغناطي�ض  فيخل�س�نه  ينقيه  الغ�سل 
هذا  لأن  ع�ر�سنك؛  ي�سمى  حجر  في  حديدية  على 
الرمل الأ�س�د ه� نحاتته, بل ه� يدل على اأن باقي 
الرمال من حباتها ال�س�د ه� من مثل ذلك الجن�ض؛ 

لأن المغناطي�ض يميزها من �سائرها«)))(.
في  الآن  يحدث  ما  ه�  البيروني  ذك��ره  ما  اإن 
تعنى  التي  الم�سانع  وكذلك  بل  ومختبرات  معامل 
با�ستخال�ض الفلزات من خاماتها وهي العملية التي 
تعرف ب�»تقييم الخامات« Ore Dressing فمن اأهم 
تخلي�ض  ه�   Upgrading الخام  رتبة  رفع  عمليات 
يك�ن  ما  غالبًا  وه�  رتبته  درجة  رفع  المراد  الفلز 
مختلطة  تك�ن  ما  عادة  التي  ال�س�ائب  من  الذهب 
اأن  الخامات  تقييم  بعمليات  الم�ستغل�ن  ويعلم  به. 
الف�سل  طريقة  الذهب  ا�ستخال�ض  طرق  اأهم  من 
بالمغناطي�ض Magnetic Separation حيث يجذب 
المغناطي�ض المعادن القابلة للمغنطة والتي غالبًا ما 
تك�ن من المعادن الحديدية, والتي عناها البيروني 
بق�له »وه� رمل ثقيل اأ�س�د يك�ن مع الذهب ول يكاد 
الغ�سل ينقيه« تاركًا الذهب وه� غير قابل للمغنطة. 
ول� اأن�سف م�ؤرخ� العلم لجعل�ا البيروني ه� �ساحب 
غنى  ل  التي  بالمغناطي�ض  الف�سل  اختراع  ب��راءة 

عنها في ف�سل الذهب من ال�س�ائب.
) - من الأم�ر التي تدع� اإلى العجب والإعجاب 
المعادن في �سبيل  البيروني ب�سالدة  معا, اهتمام 
وهي  بع�ض,  م��ن  بع�سها  وتمييز  عليها  التعرف 
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التعرف  ف��ي  ة  المهمَّ الطبيعية  الخ�سائ�ض  م��ن 
الأ�سا�سية  الث�ابت  من  فاإنها  لذا  المعادن,  على 
من  الحديثة.فالكثير  المعادن  عل�م  مراجع  في 
وربما  والمظهر  ال��ل���ن  ف��ي  تت�سابه  ق��د  ال��م��ع��ادن 
ُيظّن  بحيث  البل�ري,  ال�سكل  في  اأي�سًا  تت�سابه 
تمكن  قد  البيروني  اأن  غير  واح��د,  ن���ع  من  اأنها 
من تمييز هذا المعدن عن �س�اه من المعادن تارة 
بال�زن الن�عي وتارة اأخرى بال�سالدة, فيق�ل عن 
من  دونه  ما  يغلب  ب�سالبته  »والياق�ت  الياق�ت: 
قطعًا  غير  يقطعه  فال  الما�ض  يغلبه  ثم  الأحجار 
»والبل�ر  البل�ر:  عن  ويق�ل  ك�سرًا«)))(  ل  وخد�سًا 
اأنف�ض الج�اهر التي يعمل منها الأواني وفيه ف�سل 
لأجلها  ويق�م  الج�اهر  من  كثير  بها  يقطع  �سالبة 

مقام ف�لذ الحديد«)))( 
اأخرى  ُجمل  من  وغيرهما  الجملتين  هاتين  اإن 
كثيرة في ذات الم��س�ع ت�ؤكد دون �سك ودون اأدنى 
�سبهة من تع�سب وانحياز اأن البيروني ه� الم�ؤ�س�ض 
مراجع  في  المعروف  ال�سالدة  لمقيا�ض  الحقيقي 
على  اأو   ,Hardness Scale با�سم  المعادن  عل�م 
عن  المعادن  على  التعرف  فكرة  �ساحب  ه�  الأق��ل 
قد  العلم  م�ؤرخ�  اأن  غير  �سالتها,  معرفة  طريق 
تغافل�ا عن كثير من  تغافل�ا عن هذه الحقيقة كما 
الآراء الرائدة؛ لأن اأ�سحابها ينتم�ن اإلى الح�سارة 

العربية الإ�سالمية. 
اأن�اع  )اأح��د  اللعل  »وطلب  البيروني:  يق�ل   -  (
اأحدهما  ق�سمين:  على  ينق�سم  الكريمة(  الأحجار 
بين  بتفتي�سه  والآخ���ر  الجبل,  ف��ي  المعدن  بحفر 
الجبال  تلك  تقطع  من  المنهالة  والتراب  الح�سى 
وا�ستنباط  ال�سف�ح.  في  ال�سي�ل  واإ�سالة  بالرجفات 
المهامه  القمار وكاعت�ساف  المعادن كالخ�سال في 
جزافًا والته�ر في رك�ب البحر ل دليل عليها معينا 

يبتدئ�ن  وه����ؤلء  التفر�ض,  غير  ال��م��رام  بل�غ  على 
على  والأر�سة  ال�س��ض  كاأكل  الجبل  واأكل  عمله  في 
هنا  وع�����س��ى....ال��خ«)))(.  لعل  اإل  فيها  لي�ض  عمياء 
ير�سي البيروني مبداأين من اأهم مبادئ الجي�ل�جيا 
البحث  اأماكن  معرفة  الأول:  المبداأ  القت�سادية؛ 
تلك  تن�سحب  والتي  الكريمة  الأحجار  عن  الماأم�لة 
الندرة  ذات  المعادن  من  عدد  على  اأي�سًا  المعرفة 
م��سعها في  اإم��ا  ت�جد  حيث  كالذهب,   الن�سبية 
اأن  واإما  لها  الحاوي  ال�سخر  تك�ن في  اأي   In Situ

 Stream Placers النهرية  التجمعات  �سمن  يك�ن 
ع�امل  بفعل  ال�سخ�ر  وتحلل  تفكك  عندما  وذلك 
الفتات  فاإن  والتر�سيب(  والنقل  )التج�ية  التعرية 
ينتقل  الكريمة  الأح��ج��ار  على  ال��ح��اوي  ال�سخري 
ال�س�اطئ  على  ليتر�سب  والأن��ه��ار  ال�سي�ل  ب�ا�سط 

مك�نًا روا�سب نهرية)))( 

ال�ستك�ساف  بطبيعة  ويتعلق  الثاني:  المبداأ  اأما 
التعديني, وخا�سة اإذا كانت المعادن المراد البحث 
الكريمة.فمن  كالأحجار  بمكان  القلة  من  عنها هي 
من  هي  الخامات  ا�ستك�ساف  عمليات  اأن  المعروف 
اأن  باعتبار  وجهدا,  ونفقة  تكلفة  العمليات  اأ�سعب 
بمكامن  م�سبقا  لديه  علم  ل  العمل  بهذا  القائم 
الكثير  الأمر  يتطلب  هنا  ومن  المطل�بة,  الخامات 
وعمل  وا���س��ع��ة  لمناطق  الجي�ل�جي  الم�سح  م��ن 
التنقيب  واأعمال  التف�سيلية,  الجي�ل�جية  الخرائط 
اآلت الحفر واأخذ العينات من  التي تتطلب بدورها 
ال�سخ�ر على اأبعاد مختلفة من �سطح الأر�ض. وبعد 
هذا الجهد فاإن تلك الأعمال قد ت�ؤتي بثمارها اأو ل 
ت�ؤتي فهي كما �سدق البيروني في و�سفها« كالقمار 
غالء  اأن  غير  ج��زاف��ًا...ال��خ«  المهامه  واعت�ساف 
والحفر  التنقيب  اأعمال  من  بالمزيد  يغري  ثمنها 

بحثًا عنها)0)(.
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البيروني 
وجهوده 

في تطور 
علم 

المعادن

خاتمة:

اإن ما ذكرناه يمثل �س�اهد قليلة من �سبق واإبداع 
البيروني, فقد حر�سنا على الكتفاء بالقليل للدلل�ة 
ال�س�اهد  ه��ذه  ذك��ر  من  الهدف  لأن  الكثير؛  على 
يجعل  ال��ذي  الأم��ر  الح�سر  ل  التمثيل  مجرد  ه� 
الم�ؤثرة  الكتب  من  واح��دًا  للبيرون�ي  الجماهر  من 
الآراء  من  الكثير  على  لحت�ائه  العلم  تاريخ  في 
اإلى  بالقيا�ض  م�سب�ق  غير  مثال  على  ج��اءت  التي 
والتي  الكتاب  ف��ي  م��ا  اأب���رز  ولعل  البيروني.  زم��ن 
الي�ناني  التاأثير  عن  بعيدًا  الفكر  ا�ستقاللية  تبرز 
الذي ماانفك الم�ست�سرق�ن وم�ؤرخ� العلم يحاول�ن 
له,  تابع  العربي  العلم  ب��اأن  الإيهام  طاقتهم  جهد 
اإي  اأنه قد نفى تمامًا  اأبرز ما في الكتاب  نق�ل لعل 
وذلك  الكريمة  لالأحجار  �سحرية  اأو  طبية  خ�ا�ض 
في ق�ل البيروني وا�سفًا الج�اهر باأنها:« كلها لعب 
اأمرا�ض  من  �سيء  في  تنفع  ل  وتفاخر  وزينة  وله� 

البدن«)))(.

المعطيات  القدر من  اأن كتابًا على هذا  ول�سك 
والمعارف العلمي�ة ال�سحيح�ة والتي ت�افق معطيات 
ومعارف العلم الحديث قد اأّلفه �ساحبه في زمن قد 
�سادت فيه الخرافات المنق�لة عن التراث الي�ناني, 
و التي ت�سرب عدد منها بدورها اإلى م�ؤلفات التراث 
الالئق  مكان�ه  ياأخذ  اأن  به  اأحرى  العرب�ي,  العلم�ي 
ب�سيط  ل�سبب  العربي,  العلم��ي  التراث  كتب  بين  به 
للغاي�ة؛ وه� اأن الجماهر يجمع بين دفتي�ه المعادل�ة 

ال�سعبة وهي؛ الت�فيق بين الأ�سالة والمعا�سرة.

من  كبيرة  جمهرة  اأن  الأم��ر  في  العجيب  وم��ن 
الم�ست�سرقين وم�ؤرخي العلم من الغربيين قد اتخذوا 
من وج�د تلك الخرافات حجة على التراث العلمي 
وهي  لديهم  م�سبقة  فكرة  اإثبات  �سبيل  في  العربي, 

اأن التراث العلمي العربي لم ي�ؤثر في تاريخ العلم اإل 
قليال, ولي�ض حجة على التراث الي�ناني وه� م�سدر 
تلك  يفند  كالجماهر  كتابًا  ولعل  الخرافات.  تلك 
الفكرة من اأ�سا�سها, فقد اأكثر البيروني من الطعن 
العلم  اأ�ساطين  الخرافات ومنهم من  اأ�سحاب  على 
كما  المثال)))(  �سبيل  على  جالين��ض  مثل  الي�ناني 
اأزدرى عطارد بن الحا�سب وكتابه« منافع الأحجار« 
بن  عطارد  تمييز  قلة  وم��ن  عليه:«  متهكما  فيق�ل 

محمد اأنه ذكر في كتابه....الخ«)))(.

الجماهر«  نرى«  اأن  جميعا  يحدونا  الأم��ل  ولعل 
واأ�س�ض  تطبيق  مجرد  ولي�ض  علميًا,  تحقيقًا  محققًا 
حققه  كما  ال��ح��ال  ه���  كما  المخط�طات,  ق���اع��د 
هذا  اأه��م��ي��ة  رغ��م  ال��ك��رن��ك���ي  �سالم  الم�ست�سرق 
اإخراج  في  المحم�د  ورغم جهده  البالغة,  التحقيق 
هذا ال�سفر الثمين اإلى ال�ج�د, فالتراث العلمي ه� 
لتجدي  العربي  التراث  م�ؤلفات  من  خا�سة  حالة 
بقدر  والأ�سعار  الأحاديث  وتخريج  اللغة  �سروح  فيه 
على  العلمية  الم�سطلحات  �سرح  فيه  يجدي  م��ا 
اأ�سا�ض من العلم الحديث وتف�سير ما ورد في الكتاب 
اأم�ر تجعل من  الأ�سا�ض, وغير ذلك من  على نف�ض 
العلم ل مجرد جزء من  تاريخ  الجماهر جزءًا من 
اإنها دع�ة عّلها  م�ؤلفات التراث العلمي العربي)))(. 

تلقى مجيبا... 

الحوا�صي

)� تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه: )).
)� في تراثن�ا العربي الإ�سالمي: )).

)� تراث الإ�سالم: ) / ))).
)� تاريخ العل�م العام: ) /0)).

)� ف�سل الإ�سالم على الح�سارة الغربية: )).
)� درا�سات في الأدب العربي: ).
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))� الم�سدر ال�سابق: ))).
))� الح�سارة العربية:))).

))� الجماهر:))).

))� الجماهر:))).
))� الكهبة: غبرة م�سربة �س�ادا, ل�سان العرب مادة ) كهب (: 

.(((( / (
))� الجماهر: )).

Betekhtin, A, Course of Mineralogy ,P.204 ـ58

,.P.206 Op.citـ59

0)� الجماهر: )). 
))� الجماهر:)).

الجي�ل�جي  ال�ساك��ض  اإل��ى  يك�ن  ما  اق��رب  ه�  المنقار:   �((
المنقار:  نقر(:   ( م��ادة  العرب  ل�سان  في  ج��اء  الحالي, 
ال�سلبة,  والأر����ض  الحجارة  ب��ه  يقطع  كالفاأ�ض  ح��دي��دة 

.((((/(
))� الجماهر: ))).

P.276 Betekhtin, A, Course of Mineralogy, ـ64 

))� الجماهر: ))).
))� الم�سدر ال�سابق:)).

))� الم�سدر ال�سابق:))).
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البيروني 
وجهوده 

في تطور 
علم 

المعادن

))� الم�سدر ال�سابق:)).
))� علم المعادن: ))).

الكريمة  التف�سيل راجع: اقت�ساديات الأحجار  0)� لمزيد من 
في المملكة العربية ال�سع�دية , الخفجي, ع), ابريل )00) 

.(( �(( /
))� الجماهر:00).

))� الم�سدر ال�سابق: )).

))� الم�سدر ال�سابق: )).
))� التعليق على الن�ض في التراث العلمي...الكيفية وال�سرورة, 

الأحمدية, ع )), ن�فمبر )00) /)))� ))).

الم�صادر والمراجع:

اأوال: المراجـــع العربيـــة
يعق�ب  م�سطفى  المكان,  على  الزمان  الأحافير...اإيقاع   )((

عبد النبي, مجلة »الك�يت«, ع ))), اأكت�بر )00).
الأجنبية,  اللغات  في  المعادن  لأ�سماء  العربية  الأ�س�ل   )((
م�سطفى يعق�ب عبد النبي, اآفاق الثقافة والتراث, ع)), 

مار�ض )00).
))( الأعالم, خير الدين الزركلى, دار العلم للماليين, الطبعة 

العا�سرة, بيروت, )))).
العربية  المملكة  ف��ي  الكريمة  الأح��ج��ار  اقت�ساديات   )((
ع),  الخفجي  النبي,  عبد  يعق�ب  م�سطفى  ال�سع�دية, 

ابريل )00). 
العربى, كارل بروكلمن, ترجمة د. رم�سان  الأدب  تاريخ   )((
الخام�سة,  الطبع�ة  المعارف,  دار  واآخرين,  الت�اب  عبد 

القاهرة, )))).
نافع,  مبروك  ترجم�ة محمد  حّتي,  فيليب  العرب,  تاريخ   )((
القاهرة,  الثانية,  الطبعة  والن�سر,  والطباع�ة  الت�زيع  دار 

.((((
))( تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه,د. عبد الحليم 

منت�سر, دار المعارف, الطبعة الثانية, القاهرة, )))).
مقلد,  على  ترجمة  ت��ات���ن,  رنيه  ال��ع��ام,  العل�م  ت��اري��خ   )((
بيروت,  والت�زيع,  والن�سر  للدرا�سات  الجامعية  الم�ؤ�س�سة 

.((((
))( تبرئة العقل العربي من خرافة تح�يل المعادن, م�سطفى 
خريف   ,(0 ع  الثقافية,  الج�سرة  النبي,  عبد  يعق�ب 

.(00(
د.ح�سين  ترجم�ة  وب����دورث,  �ساخت  الإ���س��الم,  ت��راث   )(0(

للثقافة  ال�طنى  المجل�ض  العمد,  �سدقى  واإح�سان  م�ؤن�ض, 
الك�يت,  الثاني�ة,  الطبع�ة  الك�يت,   , والآداب  والفن�ن 

.((((
والظ�اهر  ال��ع��ب��ا���س��ي..الأط���ار  الع�سر  ف��ي  الترجمة   )(((
العدد  جذور«,  النبي,«  عبد  يعق�ب  م�سطفى  وال�سلبيات, 

)), �س�ال )))) ه� , �ض �ض )))� ))).
العلمي...الكيفية  ال��ت��راث  ف��ي  الن�ض  على  )))(ال��ت��ع��ل��ي��ق 
وال�سرورة, م�سطفى يعق�ب عبد النبي, الأحمدية, العدد 

)), ن�فمبر )00), �ض �ض)))� ))).
البيرون�ى,  الريحان  اأب�  الج�اهر,  معرفة  فى  الجماهر   )(((

تحقيق �سالم الكرنك�ى, حيدر اآباد, الدكن, )))) ه��.
عب�د,  غنيم  ترجمة  ري�سلر,  جاك  العربية,  الح�سارة   )(((
الدار الم�سرية للتاأليف والترجمة, القاهرة, بدون تاريخ.

الم�ست�سرقين,  من  لفيف  الإ�سالمية,  المعارف  دائ��رة   )(((
ال�سعب,  دار  واآخ��ري��ن,  خ�ر�سيد  زك��ى  اإبراهيم  ترجمة 

الطبعة الثانية, القاهرة, )))).
العربي, ج��ستاف ف�ن جرونيباوم,  الأدب  )))( درا�سات في 
ترجمة د. اإح�سان عبا�ض واآخرين, من�س�رات مكتبة الحياة, 

بيروت, )))). 
العالمى,  العلم  ت��ط���ر  ف��ى  واأث���ره  ال��ع��رب  عند  العلم   )(((
األدوميلى, ترجمة د. عبد الحليم النجار ود. محمد ي��سف 

م��سى, دار القلم, القاهرة, ))))
الأنجل�  مكتبة  حلمي,  ال��دي��ن  ع��ز  د.  ال��م��ع��ادن,  علم   )(((

الم�سرية, القاهرة, )))).
)0)(عل�م المعادن في الع�سر الأم�ي, م�سطفى يعق�ب عبد 
نادي  م�سابقة  في  الأول��ى  بالجائزة  الفائز  البحث  النبي, 

اأبها الأدبي رقم )) �سنة )))) ه�. 
)))( عل�م الي�نان و�سبل انتقالها اإلى العرب د. ل�سي اأوليري, 
ترجمة د. وهيب كامل مكتبة النه�سة الم�سرية, القاهرة, 

,((((
م�نج�مري  الغربية,  الح�سارة  على  الإ���س��الم  ف�سل   )(((
وات, ترجمة ح�سين اأحمد اأمين, دار ال�سروق ن القاهرة, 

 .((((
)))( في تراثنا العربي الإ�سالمي, د. ت�فيق الط�يل, المجل�ض 

ال�طنى للثقافة والفن�ن والآداب , الك�يت, )))).
الكبير  عبدالل�ه  تحقيق  منظ�ر,  لب��ن  ال��ع��رب  ل�سان   )(((

واآخرين, دار المعارف, القاه�رة, 0))).
)))( معجم الجي�ل�جيا, مجمع اللغة العربية, الطبعة الثانية, 

القاهرة, )))). 
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)))( معجم الأدباء, ياق�ت الحم�ى, تحقيق د.مرجلي�ث, دار 
الماأم�ن, القاه�رة, 0))).

الم�رد,  روؤوف,  ال�سالم  عبد  عماد  د.  الأحجار,  منافع   )(((
ج)), العدد الأول )))).

)))( م��س�عة الم�ست�سرقين, د.عبد الرحمن بدوي, دار العلم 
للماليين الطبعة ), بيروت, )))),

)))( نخب الذخائر فى اأح�ال الج�اهر لبن الكفانى, تحقيق 
بدون  القاهرة,  الكتب,  عالم  الكرملى,  م��ارى  اأن�ستا�ض 

تاريخ.

ثانيا:المراجع االأجنبية
(30) Berry L.G., et al ,Mineralogy ,CBS Publ., Delhi, 

1985

(31) Betekhtin, A, Course of Mineralogy ,Peace Publ. 
Moscow

(32) Inc.Publ., New York, 1968 Max Bauer, Precious 
Stones, Dover 
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المفيد
في 

الت�سريف

المفيد في الت�شريف

لجار الل محمود بن عمر الزمخ�شري )ت538هـ(

درا�سة وتحقيق

د. بيان محمد فتاح الجباوي
ق�شم اللغة العربية ـ كلية االآداب ـ جامعة االأنبار - العراق
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المفيد
في 

الت�سريف

الق�سم الأول: الدرا�سة)1(
اأواًل: الكتاب

1. عنوانه: 
فه�  الت�سريف(,  في  )المفيد  ف�سّماه  الكتاب,  م��س�عات  على  دالًّ  منا�سًبا  عن�اًنا  الزمخ�سري  اختار 
باإيجاٍز  الم��س�عات  تناول هذه  الت�سريف, وقد  اأ�سا�سيات علم  تعد من  قليلة  كتاٌب م�َجز �سمَّ م��س�عاٍت 
غيِر ُمِخّل, فلم ُي�سهب ولم يقف على م�سائل الت�سريف الع�ي�سة ولم ي�ست�سهد ب�س�اهد قراآنية ��� وه� �ساحب 
تف�سير الك�ساف ��� اإل في م��سع واحد, ولم ي�ست�سهد بال�س�اهد ال�سعرية األبّتة ول باأمثال العرب اأو اأق�الهم, 
حتى اإنه لم يقّدم للكتاب بمقدمٍة يذكر فيها غايته اأو هدفه من تاأليف هذا الكتاب, ويبدو اأّن الغاية وا�سحة 
من عن�ان الكتاب, فالزمخ�سري اأّلف كتابه هذا من اأجِل تي�سير مادة ال�سرف على طلبة العلم وانتقاء المهم 
والمفيد من علم ال�سرف ومحاولة ت�سهيل حفظه, وه� في هذا �سائر على خطى الكتب المخت�سرة في هذا 
ال�سدد كالمل�كي في الت�سريف لبن جني ونزهة الطرف للميداني والمفتاح في ال�سرف للجرجاني؛ ف�ساًل 
تاأليفه هذا  اأ�سباب  اأعلم, فكان من  الكتاب فيما  اإل هذا  له كتاب في ال�سرف  الزمخ�سري لم يكن  اأّن  عن 

الكتاب اأنه الكتاب ال�حيد المتخ�س�ض بعلم ال�سرف من بين م�ؤلفاته.
2. مادته: 

الفعل  اأب�اب  فتناول  بالأفعال,  المت�سلة  والأ�سماء  الأفعال  ت�سريف  في  وف�س�ًل  اأب�اًبا  الكتاب  ت�سّمن 
ال�سرفي,  والميزان  المزيد,  والرباعي  المزيد  الثالثي  واأب�اب  المجرد,  الرباعي  والفعل  المجرد  الثالثي 
والمتعدي والالزم, وم�ساعف الثالثي وم�ساعف الرباعي, وبع�ض الأحكام ال�سرفية للهمزة, ثم ق�سم الفعل 
الما�سي  الأفعال  ت�سريفات  وتناول  التعجب))(,  وفعلي  والأمر  والم�سارع  الما�سي  هي  اأق�سام,  خم�سة  على 
والعتالل  ال�سحة  عند  بال�سمائر  وات�سالها  للمفع�ل  وبناوؤها  للفاعل  بناوؤها  حيث  من  والأمر  والم�سارع 
والت�سعيف, اأما فعل التعجب فلم يتناول ت�سريفه ه� لأنه فعٌل جامد ل يت�سرف, بيَد اأنه ذكر �سروط بناء فعل 
ا, وكذلك ت�سمن الكتاب  التعجب ثم طريقة التعجب من هذه الأفعال الخا�سعة لل�سروط بطريقٍة مي�سرٍة جدًّ

))( اآثرُت اأْن اأجعل الدرا�سة مخ�س��سة بالكتاب وبمعالم تحقيق المخط�ط, ولم اأتطرق لدرا�سة الم�ؤلف )الزمخ�سري(؛ لأّن ذلك 
يعدُّ �سرًبا من التكرار للدرا�سات ال�سابقة, لذا اكتفيُت بتعريٍف م�جٍز بالزمخ�سري في اأثناء التحقيق.

))( لم اأجد اأحًدا من العلماء ذكر فعلي التعجب في كتب ال�سرف, ويعزى �سبب ذلك اإلى اأّن فعلي التعجب جامدان ل يقع عليهما 
اأق�سام الأفعال في كتابه هذا؛ لأنه تناول �سروط الفعل  اأّن الزمخ�سري ه� العالم ال�حيد الذي ذكرهما في  الت�سريف, ويبدو 

الذي يبنى منه فعل التعجب ل فعل التعجب نف�سه.
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)الأ�سماء المت�سلة بالأفعال( وهي: الم�سدر, وا�سم الفاعل, وا�سم المفع�ل, وا�سم التف�سيل, وا�سما الزمان 
والمكان. وبه يتّم الكتاب.

3. منهجه: 
اأوًل  فيبداأ  الأفعال,  ت�سريف  في  �سيما  ول  الكتاب  عم�م  في  ثابًتا  يك�ن  يكاد  منهًجا  الزمخ�سري  �سلك 
للمفع�ل, ثم يذكر كيفية  للفاعل ومبني  له ثم يذكر تق�سيماته, فيق�سمه على مبني  الفعل والتمثيل  بتعريف 
تحت  وتقع  وم�ساعف,  ومعتل  �سحيح  اإلى  الفعل  ذلك  تق�سيم  اإلى  يلجاأ  ثم  للفاعل  للمبني  ال�سمائر  اإلحاق 
هذه الأق�سام اأمثلة, تبداأ هذه الأمثلة باإ�سناد الفعل اإلى �سمير الغائب وتثنيته وجمعه و�سمير الغائبة وتثنيته 
وجمعه, ثم اإ�سناد الفعل اإلى �سمير المخاطب وتثنيته وجمعه و�سمير المخاطبة وتثنيته وجمعه, ثم الإ�سناد 
اإلى �سمير المتكلم والمتكلمين. و�سار الزمخ�سري على هذا المنهج مع الفعل الما�سي والم�سارع والأمر))(, 
هي:  اأق�سام  ثالثة  على  ق�سمه  فقد  الأف��ع��ال,  هذه  من  المعتل  مع  واح��دة  طريقة  على  �سار  نجده  وكذلك 
)الأج�ف  ذكر م�سطلحي  وقد  )الناق�ض(,  الالم  ومعتل  )الأج���ف(,  العين  ومعتل  )المثال(,  الفاء  معتل 
والناق�ض( دون )المثال( في ف�سل الفعل الم�سارع المبني للفاعل ولم يذكرهما في �سائر الكتاب, وكذلك 
لم يذكر معتل الفاء في اإلحاق ال�سمائر للما�سي المبني للفاعل, ومن معالم منهجه في هذه الأفعال اأنه يبداأ 

بالأفعال الثالثية المجردة, ثم يذكر ما ي�افقها من الزائد اأو الرباعي.
اأما فيما يخ�ض الأ�سماء المت�سلة بالأفعال فقد تعامل مع الم�سدر وا�سم الفاعل وا�سم المفع�ل بمنهجية 
مت�سابهة تتمثل في البتداء بما ي�ؤخذ من الفعل الثالثي من هذه الأ�سماء, ثم ينتقل بعد ذلك اإلى الت�سريفات 

الأخرى.
وي�ؤخذ على منهج الزمخ�سري اأنه لم يكن في كتابه المفيد في الت�سريف معتمًدا على تق�سيمات منطقية 
فل�سفية كما كان قد فعل في كتابه المف�سل))(, فلم يكن دقيًقا في ا�ستعمال الأب�اب والف�س�ل في هذا الكتاب, 
فحين بداأ كتابه لم يذكر باًبا ول ف�ساًل ول عن�اًنا, واإنما تكلم على اأب�اب الفعل الثالثي من غير عن�نة, ف�ساًل 
عن عدم ا�ستقرار منهجه في تحديد الف�سل والباب, اإذ جعل الفعل الم�سارع واقًعا في ف�سل, على حين اأنه 

جعل فعل الأمر واقًعا في باب, واأنه لم ي�قع الفعل الما�سي ل في ف�سل ول في باب.

ثانًيا: معالم التحقيق
1. و�سف المخطوطة: 

الإمارات  دولة  في  للمخط�طات  الماجد  في مركز جمعة  ��� محف�ظة  اأعلم  فيما   ��� واحدة  ن�سخة  للكتاب 
برقم  قم  في  العامة  مرع�سي  مكتبة  في  الم�ج�د  الأ�سل  عن  م�س�رة   )((((((( برقم  المتحدة  العربية 
العظمى مرع�سي  اهلل  اآيت  )كتابخانة عم�مي  مكتبة مرع�سي  بختم  الن�سخة  على هذه  ُختم  وقد   ,)(0(((

))( يختلف فعل الأمر عن الما�سي والم�سارع في الإ�سناد اإلى ال�سمائر, فالأمر ل ي�سند اإلى الغائب ول الغائبة ول اإلى المتكلم.
))( ينظر: المكمل في �سرح المف�سل: )/))-)) )ق�سم الدرا�سة(.
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نجفي في قم( في �سفحة الغالف وفي اأول الكتاب وفي اآخره.

تقريًبا,  ل�حة �سفحتان, تحت�ي كل �سفحة على )) �سطًرا  ل�حات, في كل  الن�سخة في )0)(  تقع هذه 
وتتراوح كلمات ال�سطر ال�احد بين ) اإلى )) كلمة تقريًبا.

ُكتبت هذه الن�سخة بالخط الن�سخي, وه� خطٌّ وا�سح وم�سك�ل في اأغلب الأوزان والأمثلة ال�سرفية, ويبدو 
الت�سريف,  علم  وبخا�سة  بالعلم  المهتمين  من  كان  نف�سه  ال�قت  في  مالكه  ه�  الذي  المخط�ط  نا�سخ  اأّن 
الكتاب كان فيها ثمة تغيير في م�ا�سع  الي�سير من م�ا�سع  النزر  اإل في  لذا كان دقيًقا في و�سع الحركات 

الحركات, وه� حا�سل ب�سبب �سهٍ� من النا�سخ في اأغلب الظن.

هذا  في  واأ�سابها  ال�احدة,  الل�حة  في  ال�سفحتين  بين  الفا�سل  الحد  في  طم�ض  الن�سخة  هذه  في  وقع 
المكان خلط بين ال�سطر الأخير من ال�سفحة ال�سابقة وال�سطر الأول من ال�سفحة الالحقة, اأما في �سائرها 
فلم يقع فيها طم�ض ول �سقط ما يجعلها ن�سخة نفي�سة تق�م بنف�سها من غير حاجة اإلى ن�سخ اأخرى, ف�ساًل 

عن اأنها قريبة اإلى زمن الم�ؤلف, فقد ذكر النا�سخ اأنه اأتّم كتابتها �سنة )))ه.

وُكتب في اأعلى ال�سفحة الأولى من هذه الن�سخة بع�ض الأبيات ال�سعرية, وفي نهايتها عن�ان الكتاب من 
غير ذكر ا�سم الم�ؤلف, وعاد في اأعلى ال�سفحة الثانية ليعيد ا�سم الكتاب ومعه ا�سم الم�ؤلف, ثم ا�سم مالك 
مجم�عة الكتب التي فيها كتاب المفيد ونا�سخها, وفيها: )كتاب المفيد في الت�سريف ت�سريف من ت�سنيف 
ال�سيخ الإمام الأجل العالم المف�سر الفا�سل جار اهلل العاّلمة فخر خ�ارزم محم�د بن عمر الزمخ�سري رحمه 
اهلل(, وفيها: )من اعت�سم باهلِل كفاه كتبه مالك هذه المجم�عة وكاتبها اأب� محمد عبد اهلل بن محمد بن 

محمد بن عبد اهلل �سائاًل عنه غفر ذن�به و�ستر عي�به(.

ٍد  ْم بالخير الحمُد هلِل ربِّ العاَلمين, وال�سالُة على محمَّ اأول الكتاب: »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ربِّ َتمِّ
واآِلِه اأجمعين, قال الإمام العاّلمة فخر خ�ارزم جار اهلل العاّلمة اأ�ستاذ الدنيا اأب� القا�سم محم�د بن عمر 

الزمخ�سري رحمة اهلل عليه...«.

والَمْح�ِسر,  والَمجِزر,  والَم�ْسِقط,  والَمفِرق,  والَمنِبت,  والَمن�ِسك,  والَمطِلع  )الَم�سِجد  »واأّم��ا  واآخ��ره: 
والَم�سِرق, والَمْغِرب( ف�ساّذة, وكان القيا�ُض بالفتح؛ لأنها من باِب )َيْفُعُل( واهلُل اأعلم. َتمَّ هذا الكتاُب بع�ن 
اهلِل وح�سِن ت�فيِقِه على يدي الراجي رحمِة اهلل تعالى عبد اهلل بن محمد بن محمد بن عبد اهلل, بّلغه اهلل 

غايَة رجائه, في ربيع الآخر �سنة ثالٍث وخم�سين و�ستمائة«. 

2. تحقيق ن�سبة الكتاب للزمخ�سري:

من الغريب اأّن كتاب المفيد لم تذكره الم�سادر التي ترجمت للزمخ�سري في م�ؤلفاته, وقد اأ�سغلُت نف�سي 
��� اأعني المفيد في الت�سريف ��� فلم اأقف على هذا العن�ان في كتب التراجم ل  في البحث عن هذا العن�ان 
للزمخ�سري ول لغيره, وكنُت قد حققُت ق�سمين من كتاب المكمل في �سرح المف�سل للمظهري )ت)))ه(, 
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ا ويذكر اأنه نقله عن كتاٍب للزمخ�سري ا�سمه )المفيد(,  ف�جدُت �ساحَب الكتاب ين�سب اإلى الزمخ�سري ن�سًّ
ونقل من هذا الكتاب في ثالثة م�ا�سع ثّبتُّها في ه�ام�ض التحقيق في اأماكن ورود الن�ض المنق�ل في كتاب 
النا�سخ في  ثّبته  عّما  الزمخ�سري, ف�ساًل  تاأليف  الكتاب من  ي�ؤكد ك�ن  الن�سبة مما  كانت هذه  لذا  المكمل, 
الكتاب مما  اأكثر من م��سع من  الزمخ�سري في  ا�سم  ورد  الزمخ�سري, وكذلك  اإلى  ون�سبته  الكتاب  غالف 

يعزز ن�سبته اإلى الزمخ�سري واهلل اأعلم.
3. منهج التحقيق:

ن�سخت اأ�سل المخط�ط, واأثبتُّ اأرقام �سفحات الأ�سل, ب��سع الرقم داخل ق��سين معق�فين.  .(
نبهُت على ما اعترى ن�سخة المخط�ط من ت�سحيف اأو تحريف اأو خطاأ, وو�سعت ما زاد على الكلمة بين   .(

معق�فتين, واأ�سرُت اإلى ذلك في الهام�ض.
و�سعُت ما كان مطم��ًسا في ن�سخة الكتاب اأو ما ي�ستقيم به ال�سياق بين معق�فتين, واأ�سرت اإلى ذلك في   .(
الهام�ض, اإل اإن كان النق�ض مك�ًنا من كلمة واحدة, فاإنني اأ�سير اإلى ذلك في الهام�ض من غير ح�سرها 

ا على �سكل الكتاب. بين معق�فتين حر�سً
اعتمدُت في ر�سم اآي الذكر الحكيم على ر�سم الم�سحف العثماني.  .(

و�سعُت عن�انات لف�س�ل الزمخ�سري وروؤو�ض الم��س�عات معتمًدا في هذا على المعنى الذي يدل عليه   .(
ك�نها  اإلى  الهام�ض  في  الإ�سارة  دون  من  معق�فين  ق��سين  بين  العن�انات  هذه  فاأ�سع  الف�سل,  م��س�ع 

زيادة.
وّثقُت المفردات اللغ�ية التي ذكرها الم�ؤلف من المعجمات اللغ�ية والكتب ال�سرفية التي ُعنيت ب�سرح   .(

الألفاظ.
و�سعُت عالمات الترقيم التي لها اأثر كبير في ك�سف المعاني واإي�ساحها.  .(

�سّ�بت بع�ض الأخطاء الإمالئية وفق ق�اعد الإمالء الحديثة ال�سائدة.  .(
�سبطت ما راأيت �سبطه �سروريًّا لزًما كالأمثلة والأوزان ال�سرفية.  .(
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الق�سم الثاني: الن�ص المحقَّق
$

ْم بالخير ربِّ َتمِّ
ٍد واآِلِه اأجمعين, قال الإمام العاّلمة فخر خ�ارزم جار اهلل  الحمُد هلِل ربِّ العاَلمين, وال�سالُة على محمَّ

العاّلمة اأ�ستاذ الدنيا اأب� القا�سم محم�د بن عمر الزمخ�سري))( رحمة اهلل عليه:
]اأبواب الفعل الثالثي المجّرد[

اعلم اأّن الفعَل على �سربين: ثالثي ورباعي, فالثالثي ينق�ِسُم اإلى مجّرد وَمزيٍد فيه, والمجّرُد من الثالثّي 
َر  �ستة اأب�اب: َفَعَل ��� َيفُعُل, وفَعَل ��� َيفِعُل, وَفَعَل ��� يفَعُل, وَفِعَل ��� َيفَعُل, وَفُعَل ��� َيفُعُل, وَفِعَل ��� يفِعُل, نح�: )َن�سَ
ِرُب(, و)َذَهَب ��� يذَهُب(, و)َعِلَم ��� َيعَلُم(, و)َكُرُم ��� َيكُرُم(, و)َح�ِسَب ��� َيح�ِسُب(. َرَب ��� َي�سْ ُر(, و)�سَ ��� ين�سُ
��� يفَعُل( ل ياأتي اإّل وعيُنُه اأو لُمُه اأحُد حروِف الحلق, وهي )العيُن والحاء والغين والخاء والهاء  و)َفَعَل 

والهمزة())(, اإّل ما �سّذ منه, نح�: )اأبى ��� ياأبى( و)رَكَن يرَكُن())(.
ا))(. و)َفِعَل ��� َيْفِعُل( قليٌل جدًّ

و)فُعل ��� يفُعُل( بال�سم اإّنما يك�ن للخ�ساِل التي تك�ُن في الأ�سياء, ك)�سُغَر, وَكُبَر, وَح�ُسَن, وَقُبَح())(.
وَفِرَح,  وَحِزَن,  وَمِر�َض,  ك)�َسِقَم,  واأ�سدادها,  والأحزان  العلل  من  الأعرا�ض  فيه  َيكُثر  يفَعُل(   ��� و)َفِعَل 

وَجِذَل, واأَ�ِسَر(, والأل�ان ك)اأَِدَم, و�َسِمَر, و�َسِ�َد())(.

))( ه� محم�د بن عمر بن اأحمد الخ�ارزمي الزمخ�سري, جار اهلل, اأب� القا�سم, اإمام في التف�سير واللغة والآداب, ولد في زمخ�سر 
ب بجار اهلل, ثم تنقل بين البلدان ثم عاد اإلى الجرجانية من قرى  من قرى خ�ارزم, �سافر اإلى مكة وجاورها زمًنا ط�ياًل فُلقِّ
خ�ارزم وت�في فيها �سنة ))))ه�(. من ت�سانيفه الم�سه�رة: تف�سير الك�ساف, واأ�سا�ض البالغة, والمف�سل, والفائق في غريب 
 ,(((/(( الأدب��اء:  ومعجم   ,(((/( ال��رواة:  اإنباه  ينظر:  المقام.  ي�سعه  ل  مما  وغيرها  الأمثال,  في  والم�ستق�سى  الحديث, 

والأعالم: )/))). وُي�ساف كتاب المفيد في الت�سريف اإلى مجم�عة كتب الزمخ�سري الذي نحن ب�سدد تحقيقه.
))( ينظر: الكتاب: )/)0).

لغٌة متداخلة,  يرَكُن  ورَكَن  �ساذ,  ياأبى  »واأبى  ه:  ن�سُّ ما  فيه  ورد  اإذ  ال�سرف: )),  والمفتاح في  الخ�سائ�ض: )/))),  ينظر:   )((
ما�سيه من رَكَن يرُكن, وم�سارعه من رِكَن يرَكُن«.

))( ينظر: الكتاب: )/0).
��� يفُعُل«, وينظر: المفتاح في ال�سرف  ُيبنى على فُعَل  ُقْبًحا, فاإّنه مما  اأو  ُح�ْسًنا  »اأّما ما كان  ))( قال �سيب�يه في الكتاب: )/)): 

للجرجاني: )), و�سرح ت�سهيل الف�ائد للمرادي: )/0)).
))( ينظر: الكتاب: )/))-)).
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وم�سادُر هذه الأب�اب ل ُت�سَبُط بالقيا�ض))(.
]باب الفعل الرباعي المجّرد[

والمجّرُد من الرباعي باٌب واحد )َفْعَلَل ��� ُيَفْعِلُل ��� َفْعَللًة(, نح�: )َدْحَرَج ��� ُيَدْحِرُج ��� َدْحَرجًة(.
]اأبواب الفعل الثالثي المزيد[

والمزيُد فيه من الثالثّي اأربعٌة وع�سروَن باًبا, اثنا ع�سَر منها بغير الإلحاق:
)اأَْفَعَل ��� ُيْفِعُل ��� اإفعاًل(, نح�: )اأَخَرَج ��� ُيخِرُج ��� اإخراًجا(.  .(

ُم ��� َتكريًما(. َم ��� ُيَكرِّ ُل ��� َتْفعياًل(, نح�: )َكرَّ َل ��� ُيَفعِّ و)َفعَّ  .(
و)فاَعَل ��� ُيفاِعُل ��� ُمفاَعَلًة(, نح�: )عاَر�َض ��� ُيعاِر�ُض ��� ُمعاَر�سًة(.  .(

و)ِاْفَتَعَل ��� َيْفَتِعُل ��� ِاْفِتعاًل(, نح�: )ِاقَتَدَر ��� يقَتِدُر ��� ِاقِتداًرا(.  .(
و)ِاْنَفَعَل ��� َينَفِعُل ��� ِاْنِفعاًل(, نح�: )ِاْنَقَلَب ��� َيْنَقِلُب ��� ِاْنِقالًبا(.  .(
و)ِاْفَعلَّ ��� َيْفَعلُّ ��� ِاْفِعالًل(, نح�: )ِاْحَمرَّ ��� يْحَمرُّ ��� ِاْحِمراًرا(.  .(

))( ��� َي�ْسهابُّ ��� ِا�سهيباًبا(. و)ِاْفعالَّ ��� َيْفعالُّ ��� ِاْفعيالًل(, نح�: )ِا�ْسهابَّ  .(
ًيا(. ُل ��� َتَفعُّاًل(, نح�: )تَزّكى ��� َيَتَزّكى ��� َتَزكِّ َل ��� يَتَفعَّ و)َتَفعَّ  .(

و)َتَفاَعَل ��� َيَتفاَعُل ��� َتفاُعاًل(, نح�: )َتَغاَفَل ��� يَتغاَفُل ��� َتغاُفاًل())(.  .(
0). و)ِا�سَتْفَعَل ��� َي�سَتفِعُل ��� ِا�سِتْفعاًل(, نح�: )ِا�ْسَتغَفَر ��� َي�سَتْغِفُر ��� ِا�سِتغفاًرا(.

)). و)ِاْفَع�َعَل ��� َيْفَع�ِعُل ��� ِاْفِعيالًل(, نح�: )ِاْغَدوَدَن))( ��� َيغَدوِدُن ��� ِاغديداًنا(.

))( قال �سيب�يه عن باب )فُعَل ��� يفُعُل(: )/)): »ويك�ُن الم�سدُر )َفَعاًل, وَفعالًة, وُفْعاًل(, وذلك ق�لك: )قُبح ��� يقُبح ��� قباحًة(, 
��� و�سامًة(, وقال بع�سهم: )َو�ساًما(,  ��� ي��ُسُم  هم يق�ل: )ُقُب�حة(, فبناه على )ُفُع�لة(, كما بناه على )َفَعالة(, و)َو�ُسم  وبع�سُ
قامة(, ومثُل ذلك: )َجُمَل ��� جماًل(«. وقال في م��سع اآخر: )/0): »وقد يجيُء الم�سدُر على  قام وال�سَّ فلم ي�ؤنِّث, كما قال: )ال�سَّ
ا: )/)): »وقال�ا: �َسُرَف �َسَرًفا, وه� �سريف,  َخم(«. وقال اأي�سً َغر, والِكَبر, والِقَدم, والِعَظم, وال�سِّ )ِفَعل(, وذلك ق�ُلَك: )ال�سِّ
ْعًفا«. وقال في الم��سع نف�سه: »وقال�ا: َرُفَق  ُعَف �سَ وَكُرَم َكَرًما, وه� كريم«. وقال: )/)): »وقال�ا: َظُرَف َظْرًفا... كما قال�ا: �سَ
��� َيْرُفُق ��� ِرْفًقا... كما قال�ا: َحُلَم ��� َيْحُلُم ��� ِحْلًما«. فاجتمع لدينا من هذا الباب ت�سعة اأوزان مختلفة للم�سدر, وهذا دليل كاٍف 

على ق�ل الزمخ�سري من اأّن م�سادر هذه الأب�اب ل ُت�سَبُط بالقيا�ض.
ُه �س�اَدُه. ينظر: العين: )/)0) )�سهب(. ))( ا�ْسهابَّ الراأ�ُض: اإذا غَلَب بيا�سُ

َل( نح�: )تكلََّم( و)َتفاَعَل( نح�:  المفيد وزني )َتَفعَّ اأّن الزمخ�سري قد ذكر في كتابه  اإلى  المكمل  اأ�سار المظهري في كتابه   )((
)تغاَفَل( من غير الملحق. والزمخ�سري ذكر هذين ال�زنين في كتابه المف�سل مع الملحق ب)تدحَرَج(. ينظر: المكمل في �سرح 

المف�سل: )/0))-))).
 (((/(( الل�سان:  ينظر:   . متثنٍّ ناعٌم  مغدوِدن:  و�سجر  )غدن(,   ((((/( ال�سحاح:  ينظر:  وتم.  طال  اإذا  ال�سعر:  اغدودن   )((

)غدن(.
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اًطا(. َط))( ��� َيعَلّ�ُط ��� ِاْعِل�َّ َل ��� َيْفَعّ�ُل ��� ِاْفِعّ�اًل(, نح�: )ِاْعَل�َّ )). و)ِاْفَع�َّ
والتي لالإلحاق))( على ثالثِة اأوجه: 

ملحق ب )َدْحَرَج(, نح�: )�َسْمَلَل))(, وَحْ�َقَل))(, وَبْيَطَر))(, وَجْهَ�َر))(, وَقْلَن�َض))(, وَقْل�سى))(())(.  .(
وملحق ب )تدحَرَج(, نح�: )َتَجْلَبَب)0)(, وَتَج�َرَب)))(, وَت�َسْيَطَن)))(, وَتَرْهَ�َك)))((.  .(

وملحق ب )ِاْحَرْنَجَم(, نح�: )ِاْقَعْن�َس�َض)))(, وِا�ْسَلْنقى)))((.  .(
وللمزيد فيه من الرباعي ثالثُة اأبنيٍة)))(:  

)َتَفْعَلَل ��� يَتَفْعَلُل ��� َتَفْعُلاًل(, نح�: )َتَدْحَرَج ��� يتَدحَرُج ��� َتَدْحُرًجا(.  .(
و)ِاْفَعْنَلَل ��� َيْفَعْنِلُل ��� ِاْفِعْنالًل(, نح�: )ِاْحَرنَجَم)))( ��� َيْحَرْنِجُم ��� ِاْحِرنجاًما(.  .(

))( اعلّ�َط البعيَر: تعّلق بُعُنِقه وعاله. ينظر: ال�سحاح: )/)))) )علط(, والقام��ض المحيط: ))) )علط(.
))( اأو�سح الخ�سر اليزدي معنى الإلحاق في �سرحه على ال�سافية: )/))) بق�له: »الإلحاق: َجْعُل مثاٍل على مثاٍل اأْزَيَد منه؛ ليك�َن 
�سْرُفُه ك�سرِف ذلك الملحق به, كما اأّنَك لّما اأردَت اأْن ُتلِحَق )َجَلَب( ب)دْحَرَج( ِزْدَت بعد لِمِه باًء, وحين �سئَت اأْن ُتلِحَق )َعَثَر( 
اإيراُدُه لمعنى«. وينظر:  به ِزْدَت بعد ثائِه ياًء, فعلى ما ذكرنا ل يك�ن حرف الإلحاق اإل لمماثلة البناءيِن في اللفظ, ول يك�ن 

المن�سف: )/)).
))( �سملل: اأ�سرع في ال�سير. ينظر: ال�سحاح: )/0))) )�سمل(. ووزُن )�سمَلَل( )َفْعَلَل(.

))( َحْ�َقَل: َكِبَر وَفَتَر عن الِجماع. ينظر: ال�سحاح: )/)))) )حقل(. ووزنه: ف�َعل.
))( وزنه: فْيَعَل.
))( وزنه: َفْعَ�َل.

))( قال ابن دريد في الجمهرة: )/)))) )�سق(: »وقلن�َض ال�سيَء, اإذا غّطاه و�ستره, زعم�ا, والن�ن فيه زائدة. ويمكن اأن يك�ن منه ا�ستقاق الَقَلْن�ُس�ة, الن�ن زائدة«. 
ووزنه )َفْعَنَل(.

))( قل�سى: لب�ض الَقَلْن�ُس�ة. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: )/))) )قل�ض(. ووزنه: فعلى. قال المظهري في المكمل: )/))): »واأ�سُلُه: قْل�َسَي, بفتح الياء, فانقلبت 
الياء األًفا لتحّركها وانفتاح ما قبلها«.

))( اأورد الزمخ�سري هذه الأبنية ال�ستة في كتابه المف�سل: 0)) بالأمثلة نف�سها, وذكر المظهري في كتابه المكمل في �سرح المف�سل: )/))) اأّن الزمخ�سري في كتابه 
المفيد قد زاد على هذه الأبنية بنائيِن, وهما: )�َسْرَيَف( و)�َسْنَبَل(. ويبدو اأّن المظهري واهٌم في ذلك, والراجح ما ورد في الن�سخة المخط�طة؛ لأّن الزمخ�سري 

ن�ضَّ على اأّن اأب�اب المزيد فيه من الثالثي اأربعة وع�سرون باًبا, فاإذا اأدخلنا هذين البنائين �سار العدد �ستًة وع�سرين باًبا.

)0)( وزنه: تفْعَلَل.
)))( وزنه: تف�َعَل.
)))( وزنه: تَفْيَعَل.

َرْهُ�ُك: َم�ْسُي الّذي كاأّنه َيُم�ُج في م�سيته, وقد َتَرْهَ�ك«. ووزنه: تفْعَ�َل. )))( قال الخليل في العين: )/))) )ره�ك(: »التَّ
)))( ورد في العباب الزاخر: حرف ال�سين ))): »واقعن�س�ض: اأي تاأخر ورجع اإلى خلف«. ووزنه: ِاْفَعْنَلَل.

)))( ا�سلنقى الرجل: اإذا ا�سطجع اأو ا�ستلقى على قفاه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/))).
)))( ينظر: المكمل في �سرح المف�سل: )/))). وفيه اإ�سارة اإلى هذه الأبنية, ون�ضَّ المظهري على اأّن الزمخ�سري قد ذكر ذلك في كتابه المفيد, بيَد اأّنه في كتابه 

.) ل( ذكر له بناءيِن ح�سُب وهما: )اْفَعْنَلَل( و)اْفَعَللَّ )المف�سّ

)))( احرنجم الق�م: ازدحم�ا. مقايي�ض اللغة: )/))), قال ابن فار�ض: »وهذه فيها ن�ن وميم, واإنما الأ�سل الَحَرج, وه� ال�سجر المجتمع الملتف«.
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و)ِاْفَعَللَّ ��� َيْفَعِللُّ ��� ِاْفِعاّلًل(, نح�: )ِاق�َسَعرَّ ��� َيْق�َسِعرُّ ��� ِاْق�ِسْعراًرا(.  .(
]معرفة االأ�سلي من الزائد في الميزان[

قال ال�سيخ العاّلمة فخر خ�ارزم اأب� القا�سم محم�د بن عمر الزمخ�سري: اعَلم اأّنهم جعل�ا الفاَء والعيَن 
ارتَفَع في  وما  اأ�سٌل,  فه�  اأحِد حروف )فعل(  وَقَع في مقابلة  الكلمة  وكلُّ حرٍف من حروف  والالَم ميزاًنا؛ 
والعين والالم  الفاء  والباء في مقابلة  والراء  ال�ساد  لأّن  اأ�سلّية؛  كلُّها  َرَب(  مقابلِتِه فه� زائد, فحروف )�سَ
في )َفَعَل(. وكذلك )َدحرَج(؛ لأّن وزنه )َفْعَلَل(, الداُل في مقابلِة الفاء, والحاُء في مقابلِة العين, والراُء في 

مقابلِة الالِم الأولى, والجيُم في مقابلِة الالِم الثانية))(.
األف )فاَعَل(,  الفاء, وكذلك  الهمزُة في مقابلة  لأّن وزنه )اأفَعَل(, فلي�ست  والهمزُة في )اأكرَم( زائدة؛ 
وتاء )ِاْفَتَعَل(, ون�ن )انَفَعَل(, وال�سين والتاء في )ا�ستْفَعَل(, والتاء والألف في )َتفاَعَل(, كلُّها زائد على هذا 

القيا�ض.
( )َيْفُعُل(؛ لأّن اأ�سَلُه))( )َي�سُدُد(, ])[ ووزُن  ( )َفَعَل(؛ لأّن اأ�سَلُه )�َسَدَد(, ووزُن )َي�ُسدُّ واْعَلْم اأّن وزن )�َسدَّ
( )َيْفِعُل(؛ لأّن اأ�سَلُه )َيْفِرُر(, ووزُن )قال( )َفَعَل(؛ لأّن اأ�سَلُه  ( )َفَعَل(؛ لأّن اأ�سَلُه )َفَرَر(, ووزُن )َيِفرُّ )َفرَّ
)َقَ�َل(, وكذلك )باَع( اأ�سُلُه )َبَيَع( على وزِن )َفَعَل(, و)َيِبْيُع( )َيْفِعُل(؛ لأّن اأ�سَله )َيْبِيُع(, و)َرَمى( )َفَعَل(؛ 

لأّن اأ�سَلُه )َرَمَي(, و)َيْرمي( )َيْفِعُل(, وِق�ْض))( على هذا.
ف�سل: ]الفعل المتعدي والفعل الالزم[

األ  اإلى غيِرِه, كق�ِلَك: )�سربُتُه, وَقَتلُتُه(,  , فالمتعدي: ما تعّدى الفاعَل  اأّن الفعَل متعدٍّ وغيُر متعدٍّ اعلم 
ُر اإّل اأْن ُيحِدَثُه ُمْحِدٌث في اآخر, وكذلك )القْتل(. ترى اأّن )ال�سْرَب( ل ُيَت�س�َّ

وغيُر المتعدي: ما اقت�سَر على الفاعل, فلم يتجاوز اإلى غيِره, كق�ِلَك: )قَعَد, وقاَم(, األ َترى اأّن ُمْحِدَث 
ول  )ُقمُتُه  تق�ل:  ول  وقتلُتُه(,  )�سربُتُه  تق�ل:  اأّنَك  ي��سُحُه  ومما  اآخر؟  في  فعَلُه  ُيْحِدُث  ل  والُقع�د  القياِم 

قَعدُتُه(, فاإذا قلَت: )اأقمُتُه واأقعْدُتُه( جاز؛ لأّنه �سار متعدًيا؛ لأّنَك اأحدثَت في اآَخَر قياًما وُقع�ًدا.
ف�سل: ]م�ساعف الثالثي وم�ساعف الرباعي[

ه اأن يدَغَم الأول في الثاني))(. والإدغام: اأْن  م�ساعف الثالثي: ما كان عيُنُه ولُمُه من جن�ٍض واحٍد, وحقُّ
(, واأ�سُلُه: )�َسَدَد, وَمَدَد(, فاأُ�سِكنت الداُل الأولى واأُدِرجت  , و�َسدَّ ُي�سّكن الأول وُيدَرج في الثاني, كق�لنا: )َمدَّ
الدال في الثانية, وي�سمى الأول مدَغًما, والثاني مدغًما فيه, ول يك�ن الُمدَغُم اإل �ساكًنا, والمدَغُم فيه ل يك�ن 

))( ذكر الميداني طريقة اأخرى لمعرفة الزائد من الأ�سلي وهي �سق�ط الحرف في ال�ستقاق يدل على اأّن هذا الحرف زائد, قال: 
»فاأّي حرٍف وجدَتُه �ساقًطا في ال�ستقاق فاحكم باأنه زائد, نح�: )�سارب, وت�سارب, وا�ست�سرب, و�سّرب(؛ لأنك فقدَت هذه 

الزيادات في تركيب )�ض ر ب(, فعرفَت اأنها زوائد وما بقي فه� الأ�سل«. نزهة الطرف: ).
))( في الأ�سل: وزنه. وال�س�اب ما اأثبّته.

))( زيادة يقت�سيها ال�سياق.
))( ورد في كتاب المفتاح في ال�سرف للجرجاني: )): »الم�ساعُف من الثالثي: ما كان عيُنُه ولُمُه من جن�ٍض واحٍد مدَغم«.
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ُل بينهما بحركٍة ول بحرف اإل اإذا زاَل الإدغام, كق�لنا: )َرَدْدَت, وُاْرُدِد الق�َم, وَرديد,  اإل متحّرًكا, ول ُيف�سَ
و�َسديد(, وما اأ�سبه ذلك.

كق�لنا:  كذلك))(,  الثانيُة  ولُمُه  وعيُنُه  واحد,  جن�ٍض  من  الأولى  ولُمُه  فاوؤُُه  كان  ما  الرباعي:  وم�ساَعُف 
َل( )َفْعَلَل(, فالفاء والالم الأولى �ساد, والعين والالم الثانية لم. ْل�سَ )�سَ

ف�سل: ]الفعل المعتل[
والياُء  ال�او  واللين  المّد  وحروف  واللين,  المّد  حروف  من  حرًفا  لُمُه  اأو  عيُنُه  اأو  ف��اوؤُُه  كان  ما   : المعتلُّ
والألف, وذلك نح�: )َوَعَد, وقاَل, وَم�سى())(, وكلُّ اأِلٍف كانت في مقابلِة عيٍن اأو لٍم فاإّنها منقلبة عن واٍو اأو 
ياء, فالألف في )قاَل( اأ�سُلها واو؛ لأّنَك تق�ل في م�سدره: )الَقْ�ل(, وفي م�سارعه: )يق�ُل(, واألُف )باَع( 
اأ�سُلها الياء؛ لأّنك تق�ل في م�سدره: )الَبْيع(, وم�سارُعُه: )َيبيُع(, وكذلك )هاَب( اأِلُفُه منقلبة عن الياء؛ لأّن 
م�سدره )الهيبة(, و)خاَف( اأِلُفُه منقلبة عن ال�او؛ لأّن م�سدره )الخ�ف(, و)رمى( اأِلُفُه منقلبة عن ال�او؛ 

لأّنك تق�ل في م�سدره: )الدع�ة(, وفي م�سارعه: )َيدع�(.
راُتها في الكلمة[ ف�سل: ]الهمزة وتغيُّ

ُف بالقلب والحذف. فمثاُل القلب ق�ُلهم في  ُي�سَتثَقُل فيَخفَّ اأّنه  اإّل  الهمزُة حرٌف �سحيٌح كالعين والحاء, 
�ض(: )َرا�ض(. ومثاُل الحذف ق�ُلُهم في )ي�ساأل(: )َي�َسل(,  )ِذْئب(: )ِذْيب(, وفي )ُل�ؤْم(: )ُلْ�م(, وفي )َراأْ

ولهذا قال�ا في الأمر منه: )�َسْل( في م��سع )ِا�ْساأْل(.
ومتى اجتمعت همزتاِن وكانت الأولى مفت�حة والثانية �ساكنة ُقلبت الثانية اأِلًفا, كق�لهم: )اآَدم(, والأ�سل 
��� ياأ�ِسُر(: )ِاْي�ِسر())(, واإذا كانت  )اأَاأَْدم(, واإذا كانت مك�س�رة ُقِلبت الثانيُة ياًء كق�ِلَك في الأمر من )اأ�َسَر 

م�سم�مة ُقلبت الثانيُة واًوا, كق�لك في الأمر من )اأَثَر الحديَث ��� َياأُثُر())(: )ُاْوُثْر(, والأ�سل: )ُاوؤُْثر(.
ُخذ, وُاوؤُْمر())(. واأّما )ُكْل, وُخْذ, وُمْر( في الأمِر من )اأَكَل, واأََمَر, واأَخَذ(, ف�ساّذة, والقيا�ض: )ُاوؤُْكل, وُاوؤْ

))( ينظر: المفتاح في ال�سرف: )). وتعريف الزمخ�سري يكاد يك�ن مطابًقا لتعريف الجرجاني في م�ساعف الثالثي وم�ساعف 
الرباعي.

))( اأورَد الم�ؤلف هذه الأمثلة لي�سير اإلى اأق�سام المعتل الثالثة, وهي المعتل الفاء )وَعَد( وي�سمى )المثال(, والمعتل العين )قال( 
وي�سمى )الأج�ف(, والمعتل الالم )م�سى( وي�سمى الناق�ض.

اأن  ياأ�ِسُر(   ���� واأَ�َسَر  ياأِبُل,   ��� اأّوله همزة مثل: )اأََبل  ِفْعٍل  ُكّل  اأكثَر كالِمها في  اأّن  ))( قال الخليل في العين: )/))) )اأمر(: »وذلك 
الأمر, قيل:  اإلى  و)َيْفِعُل( منه مك�س�ًرا مردوًدا  اأّوُلُه همزة  الذي  الِفْعُل  فاإِذا كان  ياأِبق(,   ��� )اأََبق  )َيْفِعُل( منه وكذلك  يك�ِسروا 
اإذ كان ما  َلُه: )ِاْئ�ِسر( بهمزتين, فكره�ا َجْمًعا بين َهْمَزَتْيِن, فحّ�ل�ا اإحداهما ياًء  اأَ�سْ ِايِبْق يا غالم(, وكاأّن  )ِاي�ِسْر يا فالُن, 

َقْبَلها مك�س�ًرا«.
ْثرًة: اأي اأنباأهم بما �ُسبق�ا فيه من الأثر. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم:  ثاَرًة واأُ ))( اأَثَر الحديَث عن الق�م َياأُثُرُه, وياأِثُرُه اأْثًرا واأَ

)/))) )اأثر(.
ُاوؤُكْل( بهمزتين, فُتِرَكِت  ُخذ,  ُاوؤْ ��� ياأُمُر( اأن ُيقال: )ُاوؤُْمْر,  ))( قال الخليل في العين: )/))) )اأمر(: »وكان حّق الأمر من )اأََمَر 
ّمة من جن�ض ال�او, فا�ْسَتْثَقَلِت العرُب جمًعا بين  ّمة فاجتمع في الحرف �سّمتان بينهما واٌو وال�سّ الهمزُة الّثانية وُحّ�لت واًوا لل�سّ

�سّمتين وواو, فَطَرح�ا همزة ال�او؛ لأّنه بقي بعد طرحها حرفان فقال�ا: )ُمْر فالًنا بكذا وكذا, وُخذ من فالٍن, وُكْل(«.
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]اأق�سام االأفعال واالأ�سماء المت�سلة باالأفعال[
المت�سلة  والأ�سماء  التعجب))(.  وفعال  المخاطب,  واأمر  والم�سارع,  الما�سي,  اأ�سرب:  خم�سُة  الأفعال 

بالأفعال خم�سُة اأ�سرب: الم�سدر, ا�سم الفاعل, ا�سم المفع�ل, ا�سم التف�سيل, ا�سم الفعل))(.

االأفعال
]اأواًل: الفعل الما�سي وت�سريفه[

على  وه�  وَقَتَل(,  َرَب,  )�سَ كق�لك:  الما�سي))(,  الزمان  في  ُوِج��َد  معًنى  على  يدلُّ  الذي  ه�  الما�سي: 
�سربيِن: مبنّي للفاعل, ومبنّي للمفع�ل.

]الما�سي المبني للفاعل[
َل, وَتَفاَعَل, وَفْعَلَل, وَتَفْعَلَل(.  َل, وَفاَعَل, وَتَفعَّ اأوُلُه مفت�ًحا, ك )َفَعَل, واأَْفَعَل, وَفعَّ فالمبني للفاعل: ما كان 
اأو كان ])[ اأوُل متحّرٍك منه مفت�ًحا ك )اْلَتَم�َض(, التاء اأّوُل متحرٍك منه, و)اْنَفَعَل(, اأوُل متحّرٍك منه الفاء, 
, واْفَع�َعَل(, ول ُتعَتَبُر الأِلفات في الأوائل, فاإّنها زائدة تثبُت في البتداء وت�سقُط  , واْفَعَللَّ و)ا�سَتْفَعَل, واْفَعلَّ

في الدرج.
]الما�سي المبني للمفعول[

َل, وُتُف�ِعَل, وُفْعِلَل, وُتُفْعِلَل(,  َل, وُفْ�ِعَل, وُتُفعِّ والمبنيُّ للمفع�ل: ما كان اأوُلُه م�سم�ًما ك )ُفِعَل, واأُْفِعَل, وُفعِّ
, وُا�سُتْفِعَل, وُاْفُع�ِعَل(, وهمزة ال��سل  اأو كان اأوُل حرٍف متحّرٍك منه م�سم�ًما, نح�: )ُافُتِعَل, وُاْنُفِعَل, وُاْفُعلَّ

تتبع هذا الم�سم�م في ال�سمة.
المبني للفاعل وكيفية اإلحاق ال�سمائر به

َرْبَن. َرَبتا, �سَ َربْت هي, �سَ َرب�ا. �سَ َربا, �سَ رَب ه�, �سَ �سَ 1. ال�شحيح: 
. َرْبُتنَّ ربُتما, �سَ ربِت, �سَ رْبُتم. �سَ رْبُتما, �سَ رْبَت, �سَ �سَ   

رْبنا. وكذلك جميُع الأفعال ال�سحيحة. رْبُت, �سَ �سَ   
تا, َفَرْرَن. ْت, َفرَّ ا, َفّروا. َفرَّ , َفرَّ َفرَّ 2. الم�شاعف: 

َفَرْرَت, َفَرْرُتما, َفَرْرُتم. َفَرْرِت, َفَرْرُتما, َفَرْرُتّن.   
َفَرْرُت, َفَرْرنا.    

))( هما �سيغة )ما اأفعله( و)اأفِعْل به(. وهاتان ال�سيغتان ل تت�سّرفان, ففعل التعجب جامد لإن�ساء التعجب, ولهذا فاإن الت�سريف 
ل يتناول هاتين ال�سيغتين واإنما يتناول ما ُي�ساغاِن منه.

))( �سياأتي اأّن الم�ؤلف لم يتناول درا�سة ا�سم الفعل, واإنما تناول ا�سمي الزمان والمكان.
))(  ينظر: المفتاح في ال�سرف: )).
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 , واْحَتجَّ  , و)ح��اجَّ )اأحَبَب(,  اأ�سَلُه  لأّن  (؛  )اأَح��بَّ ك  الفتحة  تقدير  في  عيُنُه  كانت  م�ساعف  كلُّ  وكذلك 
.) , واْق�َسَعرَّ , واْحمارَّ (, ومثل: )اْحَمرَّ ))(, وا�ْسَتَطبَّ , وَت�سامَّ وانَق�ضَّ

َفَكْكَت  اإذا  عيَنُه  َتك�ِسُر  فاإّنَك  )َظِلَل(,  اأ�سُلُه   ,) )َظ��لَّ كق�ِلَك:  الك�سرة  تقدير  في  عيُنُه  كانت  ما  واأّم��ا 
و)َظِلْلُت,   ,) وَظِلْلُتنَّ وَظِلْلُتم,  وَظِلْلُتما,  و)َظِلْلَت,  وِظْلَن(,  )َظْلَن,  وُيقال:  )َظِلْلَن(,  كق�ِلَك:  الت�سعيف, 

وَظِلْلنا(, وُيقال: )َظْلَت, َظْلُتما, َظْلُتم, َظْلِت, َظْلُتما, َظْلُتّن(, )َظْلَت, َظْلنا(, ويج�ُز ك�سُر الظاء))(.
َل( فجاٍر َمجرى ال�سحيح. َل وَتَفعَّ اأّما م�سّعف )َفعَّ

]3. المعتل[
اأ. المعتل العين: باَع, باعا, باع�ا. باعْت, باَعتا, ِبْعَن.

.       ِبْعَت, ِبعُتما, ِبْعُتم. ِبْعِت, بعُتما, ِبْعُتنَّ
      ِبْعُت, ِبْعنا.

وكذلك كلُّ ما اعتّل عيُنه اإل اأّنه يجب اأن تنظر اإلى العين في الثالثي المجّرد, فاإْن كانت ياًء فاك�ِسر ما 
قبَلها اإذا َحَذفَتها, كق�ِلَك: )ِبْعُت, وِهْبُت(, ]واإْن كانت واًوا كق�لك:[))( )قاَل, وطاَل( فا�سمم ما قبلها فقل: 
)ُقْلُت, وُطْلُت(. فاإْن كان من باب )َفِعَل( كق�ِلَك: )َخاَف( فاك�ِسْرُه فقلت: )ِخْفُت, وِنْمُت(, كما ُيفَعُل ببنات 

الياء))(.
وافتحه في جميع ذوات الزوائد ك )اأَعْدُت, واْخَتْرُت, واْنَقْدُت, وا�ْسَتَجْبُت())(.

َل( كال�سحيح. والمعتلُّ العيِن من )فاَعَل, وَتَفاَعَل, وَتَفعَّ

مُّ ولي�ض به �سمم. ينظر: ال�سحاح: )/)))) )�سمم(. : اأي اأرى من نف�سه اأّنه اأَ�سَ ))(َ �سامَّ
))( قال الخليل في العين: )/)))-))) )ظل(: »ومن الَعَرب من يحذف لم )َظِللُت( ونحِ�ها حيث يظهران, فاأما اأهل الِحجاز 
فيك�ِسرون الظاء على ك�سرة الالم التي اأُلِقَيْت, فيق�ل�ن ِظْلنا وِظْلُتم... وقال اهلُل جلَّ وَعّز: {َظْلَت عليه عاِكًفا} وُقِرئ: )ِظْلَت 
عليِه(, فَمن َفَتَح فالأ�سُل فيه َظِللَت عليه, ولكن الالمَّ ُحِذفت لِثَقل الت�سعيف والك�سر, وبقيت الظاء على فتحها, ومن َقَراأ: ِظْلَت, 

َل ك�سرَة الالم على الظاء«. بالك�سر, َح�َّ
))( ما بين المعق�فتين مطم��ض في الأ�سل, واأثبّته لحاجة ال�سياق اإليه.

))( قال الجرجاني في المفتاح: ))-)): »ثّم �سمُة فاء الكلمة في )ُقْلُت وُطْلُت(, وك�سرتها في )ِبْعُت وِخْفُت( الأ�سُل فيهما اأّن المّدة 
التي هي عين الفعل ُتحذف عند اّت�سال م�ِجب ال�سك�ن, وتك�سر ما قبلها في باب )َفِعَل( المك�س�ر العين ك)ِخْفُت(, وفي باب 
)َفَعَل( المفت�ح العين اإْن كان العين ياًء اأن تك�سر ما قبل عين الفعل ك)ِبعُت(, ولم يك�سر في )َل�سُت( ل�سبهه بالحرف. وب�سمِّ 
ا ما قبل عين  ذلك في باب )َفُعَل( الم�سم�م العين ك)ُطْلُت(, وفي باب )َفَعَل( المفت�ح العين اإْن كان العين واًوا اأْن ُي�سمَّ اأي�سً

الفعل ك)ُقْلُت(«.
))( قال الجرجاني في المفتاح: )): »هذا اإن كان في الثالثي المجرد, واأّما في غيره فيفتح ذلك اأبًدا, نح�: )اأََثْبُت, واأََبْعُت, واأَقْدُت, 

واأَعْدُت, وا�سَتَجْبُت, واْخَتْرُت(«.
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َرمى, َرَميا, َرَمْ�ا. َرَمْت, َرَمَتا, َرَمْيَن. ب. المعتلُّ الالم: 
. َرمْيَت, َرميُتما, َرميُتم. َرميِت, َرميُتما, َرَمْيُتنَّ    

َرَميُت, َرَمْينا.     
الزوائد,  ذوات  ومثُلُه  و�سعى(,  ونمى,  )�سقى,  ك  المجرد  الثالثي  في  الياء  بنات  من  فعٍل  كلُّ  وكذلك 

والرباعّيُة كلُّها ك )اأدنى, وَرّبى, وحابى, واجَتبى, واْنق�سى, وارَع�ى, وَتاأّبى, وَت�سابى, وَقل�سى(.
واأّما )َفَعَل( من بنات ال�او فاإّنك تق�ُل فيه: َدعا, َدَعَ�ا, َدَعْ�ا. َدَعْت, َدَعتا, َدَعْ�َن.

. َدَع�َت, َدعْ�ُتما, َدَعْ�ُتم. دَع�ِت, َدَع�ُتما, َدع�ُتنَّ
َدَعْ�ُت, َدَع�نا.

وتق�ل في )َفُعَل( منه: �َسُرَو, �َسُرَوا, �َسُروا))(. �َسُرَوْت, �َسُرَوتا, �َسُرْوَن.
. �َسُرْوَت, �َسُروُتما, �َسُرْوُتم. �َسُرْوِت, �َسُروُتما, �َسُروُتنَّ

�َسُرْوُت, �َسُرْونا.
ْيَن. َيتا, َر�سِ َيْت, َر�سِ �ا. َر�سِ َيا, َر�سُ َي, َر�سِ وتق�ُل في )َفِعَل(: َر�سِ

. ْيُتنَّ ْيُتما, َر�سِ ْيِت, َر�سِ ْيُتم. َر�سِ ْيُتما, َر�سِ ْيَت, َر�سِ َر�سِ
ْينا. ْيُت, َر�سِ َر�سِ

ْ�ا( ب�سمِّ ما قبَل واِو ال�سمير, وفي باِب )َرمى,  وتق�ل في هذا الباب و))( في باِب )َفُعَل(: )�َسُرْوا, وَر�سُ
وَدعا(: )َرَمْ�ا, وَدَعْ�ا( بالفتح, ننظُر اإلى عين الفعِل, فاإْن كانت مفت�حًة تركَتها على الفتحِة عند اإلحاِق واو 

َمْمَتها عند اإلحاِق واِو ال�سمير))(. ال�سمير, واإْن كانت مك�س�رًة اأو م�سم�مة �سَ
المبني للمفعول وكيفية اإلحاق ال�سمائر به

ِرْبَن. ِرَبتا, �سُ ِرَبْت, �سُ ِرب�ا. �سُ ِربا, �سُ ِرَب, �سُ �سُ 1. ال�شحيح: 
. ِرْبُتنَّ ِرْبُتما, �سُ ِرْبِت, �سُ ِرْبُتم. �سُ ِرْبُتما, �سُ ِرْبَت, �سُ �سُ   

ِرْبنا. ])[ ِرْبُت, �سُ �سُ   
وا�ْسُتْكِتَب,  وُت��ُذوِك��َر,  َل,  وُتُفعِّ واْنُتِخَب,  وُحْ��ِسَب,  َب,  واأُدِّ )اأُْك���ِرَم,  ك  كلها  ال�سحيحة  الأفعال  وكذلك 

َب في هذا المكان))(, وُدْحِرَج(. ��سِ واْع�سُ

))( �ساقطة من الأ�سل.
))( ال�او زيادة يقت�سيها ال�سياق.

))( ينظر: الممتع في الت�سريف: )/)))-))).
ب الق�ُم: اإذا اجتمع�ا و�ساروا ع�سائب. ينظر: ال�سحاح: )/))) )ع�سب(. ))( اع�س��سَ
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تا, �ُسِدْدَن. ْت, �ُسدَّ وا. �ُسدَّ ا, �ُسدُّ , �ُسدَّ �ُسدَّ 2. الم�شاعف: 
. �ُسِدْدَت, �ُسِدْدُتما, �ُسِدْدُتم. �ُسِدْدِت, �ُسِدْدُتما, �ُسِدْدُتنَّ   

�ُسِدْدُت, �ُسِدْدنا.   
َد( فجاٍر  َب))(, وُتُهدِّ (. واأّما )ُربِّ َح على كذا, وا�ْسُتِحبَّ بَّ اإليه, وُت�ُسحِّ , واْن�سُ َد, واْخُت�ضَّ , وُحدِّ وكذلك )اأُِحبَّ

َمجرى ال�سحيح.
]3. المعتل[

اأ. المعتل الفاء: ُوِعَد, ُوِعدا, ُوِعدوا. ُوِعَدْت, ُوِعَدتا, ُوِعْدَن.
.      ُوِعْدَت, ُوِعْدُتما, ُوِعْدُتم. ُوِعْدِت, ُوِعْدُتما, ُوِعْدُتنَّ

     ُوِعْدُت, ُوِعْدنا.
ل�سك�نها  واًوا  الياُء  فُقِلبت  )اأُْيِقَظ(,  )اأُْوِق��َظ(  واأ�سُل  واأَْيَقَظ(,  )اأَوَع��َد,  ِمن  واأُْوِق��َظ(  )اأُوِع��َد,  وكذلك 
َف,  َن, وُتُ�ْو�سِ َع, وُتُيقِّ َد, وُتُ�زِّ َر, وُوعِّ و�سّمة ما قبلها, وكذلك كلُّ ياٍء �سكنت بعَد �سّمة فهذا قيا�ُسها))(. و)ُوقِّ

وا�ْسُتْ�ِهَب, وا�ْسُتْ�ِقَن(.
ب. المعتل العين: ِعْيَب, ِعْيبا, ِعْيب�ا. ِعْيَبْت, ِعْيَبتا, ِعْبَن.

.         ِعْبَت, ِعْبُتما, ِعْبُتم. ِعْبِت, ِعْبُتما, ِعْبُتنَّ
       ِعْبُت, ِعْبنا.

واإْن �ِسئَت اأ�سَمْمَتُه �سّمة))(, واإْن �ِسئَت ك�سْرَتُه ك�سرًة خال�سة, وكذلك))(: )ِقْيَل, وِخْيَف, واْخِتْيَر, واْنِقْيَد له, 
َر في الأمر, وُتُخْ�ِيَر في الحظ, وا�ْسُتِجْيَب(. َن, وُت�ُس�ِّ َد, وُجْ�ِرَب, وُبْ�ِيَع, وُتُخ�ِّ َد, واأُيِّ واأُِعْيَد, وُزوِّ

جـ. المعتلُّ الالم: ُرِمَي, ُرِمَيا, ُرُمْ�ا. ُرِمَيْت, ُرِمَيتا, ُرِمْيَن.
.         ُرِمْيَت, ُرِمْيُتما, ُرِمْيُتم. ُرِمْيِت, ُرِميُتما, ُرِمْيُتنَّ

        ُرِمْيُت, ُرِمْينا.
َي, وا�ْسُتْهِدَي, وُقْل�ِسَي, واْرُعِ�َي(. َي, وُتُق��سِ َي, وُحْ�ِبَي, واْجُتِبَي, واْنُثِنَي عنه, وُتُلقِّ وكذلك )اأُْرِمَي, وُربِّ

ف�سل: ]ثانًيا: الفعل الم�سارع وت�سريفه[
الياُء والتاُء والهمزُة والن�ن, كق�ِلَك: )َيْفَعُل,  اإحدى الزوائد الأربع, وهي  اأوِلِه  الم�سارع: ما دخلْت على 

))( رّببته: اإذا ح�سنته. ينظر: العين: )/))) )رب(.
))( ومثله ُمْ�ِقن وُمْ��ِسر, ِمن اأَْيَقَن واأْي�َسَر.

))( عّرف الأنباري الإ�سمام في كتابه اأ�سرار العربية: ))) باأنه �سمُّ ال�سفتين من غير �س�ت؛ وهذا يدركه الب�سير دون ال�سرير.
))( في الأ�سل: ولذلك.
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وَتْفَعُل اأنَت وهَي, واأَْفَعُل اأنا, وَنْفَعُل نحُن(, وهذا الفعل للحال وال�ستقبال كق�لك: )نفَعُل الآَن(, وي�سّمى حاًل 
وحا�سًرا, و)َنْفَعُل غًدا(, وي�سّمى م�ستقباًل, فاإذا اأدخلَت ال�سين اأو )�س�ف( فقلَت: )�سنفعُل, اأو �س�َف نفعُل(, 

اخت�ّض بزمان ال�ستقبال.
ومجزوًما  ي�سرَب(,  )لن  كق�لك:  ومن�س�ًبا  ي�سِرُب(,  )ه�  كق�لك:  مرف�ًعا,  يك�ن  اأح���ال:  ثالثة  وله 

كق�لك: )لم ي�سرْب(.
وع�امل الن�سب: )اأْن, ولن, وكي, واإذْن(. وع�امل الجزم: )لم, وَلّما بمعنى لم, واإْن, ولم الأمر كق�ِلَك: 

ِرْب(, ول في النهي كق�لك: )ل ي�سرْبُه( (. )ِلَي�سْ
اأربعة  اإّل في  اأوُلُه مفت�ًحا  وه�))( على �سربين: مبنّي للفاعل, ومبنّي للمفع�ل, فالمبني للفاعل: ما كان 
ُل, وُيَفْعِلُل(, فاإّن اأوائَلها م�سم�مة, وعالمُة بناء هذه الأربعة للفاعل ك�ن  اأب�اب, وهي: )ُيفاِعُل, وُيْفِعُل, وُيَفعِّ
ُل(, والالم الأولى في )ُيَفْعِلُل(,  الثانية في )ُيَفعِّ العين في )ُيفاِعُل(, والعين  الرابع مك�س�ًرا, وهي  الحرف 

ْفِعُل())(. والعين في )ُيْفِعُل(, وهي في تقدير رابعة؛ لأّن الأ�سل )ُي�ؤَ
الأب�اب  في  اإل  الأب���اب  جميع  في  ذلك  عالمُة  الأول  و�سّمُة  م�سم�ًما,  اأّوُل��ه  كان  ما  للمفع�ل:  والمبني 

الأربعة؛ فاإّن عالمتها ك�ن الحرف الرابع مفت�ًحا))(.
المبني للفاعل واإلحاق ال�سمائر به

تق�ل في حالة الرفع: َي�سِرُب, َي�سِرباِن, َي�سِرب�ن. َت�سِرُب, َت�سرباِن, َي�سِرْبَن.  1. ال�شحيح: 
َت�سِرُب, َت�سِرباِن, َت�سرب�ن. َت�سِربيَن, ت�سربان, َت�سِرْبَن.    

ِرُب. اأ�سِرُب, َن�سْ   
ُم, وُيخاِطُب, وَيْنَهِزُم, وي�سَتفِتُح, وَيْحَدوِدُب, وُيَدْحِرُج, وَيَتَبْخَتُر(. وكذلك )ُيكِرُم, وُيَحرِّ

َل(: َيَتقلَُّد, َيَتقلَّداِن, يَتقلَّدون. تتقلَُّد, تتقلَّداِن, يتقلَّْدَن.  وتق�ُل في م�سارع )َتَفعَّ
تتقلَُّد, تتقلَّداِن, تتقّلدوَن. تتقلَّديَن, تتقلَّداِن, تتقّلْدَن.   

اأتقلَُّد, نتقلَُّد.   

))( اأي الفعل الم�سارع.
َف في اْلَجِميع. ينظر: المقت�سب:  اِرع )اأَْفَعَل( )ُي�ؤَْفِعُل(, اإل اأَنَّه امتنع لما َيْلَزُم ِمْن َتَ�اِلي َهْمَزَتْيِن في اْلُمَتَكلِِّم, ثم ُخفَّ ُل َم�سَ ))( اأَ�سْ

)/)), و�سرح ال�سافية للر�سي: )/))).
))( يعني اأّن عالمة الفعل المبني للمفع�ل التي تميزه من المبني للفاعل: اأّن الأب�اب الأربعة عالمتها فتح الحرف الرابع )ُيفاَعُل, 

ُل, وُيَفْعَلُل(, اأما في غيرها فحركة ال�سمة في الحرف الأول عالمة كافية لتمييز المبني للمفع�ل. وُيفَعُل, وُيَفعَّ
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واإْن �سئَت حذفَت التاء الثانية فقلَت: )َتَقلَُّد, وَتَقلَّداِن, وَتَقلَّدوَن. وَتَقلَّديَن, تقلَّداِن, تقلَّْدَن())(. وتج�ز هذه 
ا في م�سارع )َتفاَعَل, وَتَفْعَلَل(, واإْن �سئَت قلَت: )َتباعُد, وَتَبخَتُر())(. اأي�سً

تق�ل:  اأب��ًدا,  ثابتٌة  فاإنها  الم�ؤنث  جماعة  �سمير  ن�ن  اإل   ]([ الن�نات  والجزم  الن�سب  حال  في  وت�سقُط 
)ُهنَّ  تق�ل:  كما  ي�سرْبَن(  ولم  ي�سرْبَن,  و)لن  ي�سرب�ا(,  ولم  ي�سرب�ا,  و)لن  َي�سربا(,  ولم  ي�سِربا,  )لن 

َي�سرْبَن(.
, تدّباِن, َيْدِبْبَن. , َيدّباِن, يدّب�ن. تدبُّ َيِدبُّ 2. الم�شاعف: 

, تدّباِن, تِدّب�َن. تدّبيَن, تدّباِن, تدبْبَن. َتدبُّ   
. , َنِدبُّ اأِدبُّ   

.) , وي�ستحبُّ , ويت�سامُّ , وينكبُّ , وَيحَتجُّ ُب, وُيحادُّ , وُيَحبِّ , وُيِحبُّ , ويع�ضُّ وكذلك: )ي�ُسدُّ
 , , وُيَحادُّ , وُيِحبُّ واإذا اأدخلَت الجازم على فعل ال�احد من المك�س�ر العين اأو المفت�ح العين كق�لك: )يِدبُّ
, ولم  , ولم ُيِحبِّ , ولم َيدِبْب())(, و)لم ُيِحبَّ , ولم يدبِّ (, فَلَك فيه ثالثة مذاهب: )لم يدبَّ , وَيَع�ضُّ وي�سَتِحبُّ
�ْض(. وكذلك الحكم في كلِّ  , ولم َيْع�سَ , ولم َيَع�ضِّ , ولم ُيحاِدْد(, و)لم يَع�ضَّ , ولم ُيحادِّ ُيْحِبْب(, و)لم ُيحادَّ

, ولم يق�َسْعِرْر(. دغَم اأوُلهما في الثاني ك)يق�سِعرُّ ما في اآخِرِه حرفاِن من جن�ٍض واحٍد اأُ
(, فَلَك فيه اأربعُة مذاهب: ال�سم والفتح والك�سر وفك  , وَيُمدُّ واأّما اإذا كان العين م�سم�ًما كق�ِلَك: )َي�ُسدُّ

الإدغام, تق�ل: )لم َي�ُسّد, ولم َي�ْسُدْد())(.
ُب( فجارياِن مجرى ال�سحيح. ُب))(, ويَتحبَّ واأّما )ُيَربِّ

واإن  اأثبتهما,  �سئت  اإن  بالخيار,  فاأنت  وتتتّر�س�ن(,  )تتكّلم�ن,  في  التاءان  التقت  »ف��اإن   :(((/( الكتاب:  في  �سيب�يه  قال   )((
الآي���ة0)[, من  ف�سلت:  ]�س�رة  چ  ڀ   پ   پ   چ  وج��ل:  عز  ق�له  ذل��ك  وت�سديق  اإحداهما:  حذفت   �سئت 
و چ  گ  گ   ڳ  ڳ  چ ]�س�رة ال�سجدة: من الآية))[. واإن �سئت حذفت التاء الثانية. وت�سديق ذلك ق�له تبارك 
وتعالى: چ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ ]�س�رة القدر: من الآية)[, وق�له: چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ ]�س�رة اآل عمران: من 
الآية)))[. وكانت الثانية اأولى بالحذف لأنها هي التي ت�سكن وتدغم في ق�له تعالى: چ  ڇ   چ ]�س�رة البقرة: من الآية))[ 
]�س�رة ي�ن�ض: من الآية))[ وهي التي ُيفعُل بها ذلك في )يّذّكرون(, فكما اعتلت هنا كذلك تحذف هناك«.  چ  وچ  ى  

واأ�سار اإلى ذلك ابن مالك بق�له:

ــــْر  ــــــــِدي َقـــــــــْد ُيــــْقــــَتــــ�ــــصَ ــــــــُت ـــــــْرَوَمــــــــــا ِبـــــــَتـــــــاَءْيـــــــن اْب ـــــــَب ـــــــِع ـــــــُن اْل ــــــــى َتــــــــــا َكـــــــَتـــــــَبـــــــيَّ ـــــــــِه َعــــــــلَ ـــــــــْي ِف
وقد اختلف النحاة في اأي التاءين ُحذف, فمذهب الب�سريين اأّن المحذوف ه� التاء الثانية, ومذهب الك�فيين اأّن المحذوف   

التاء الأولى. ينظر: �سرح الأ�سم�ني: )/0)).
))( ينظر: �سرحان على مراح الأروح في علم ال�سرف: 0), وفيه الأمثلة التي ذكرها الزمخ�سري بالن�ض.

(, الفتح  , فيج�ز فيه الفتح وال�سّم والك�سر, وفّك الإدغام. وفي: )لم َيُغ�ضَّ ))( قال الجرجاني في المفتاح: 0): »الجحد: لم َي�ُسَرّ
(, الفتح والك�سر«. وال�سّم والك�سر. وفي: )لم َيِفرَّ

))( ذكر الميداني في نزهة الطرف: )): »واإذا اأدخلَت حرَف الجزِم )لم( على الم�سارع, جاز لَك الإظهاُر )الفك( والإدغام, نح�: 
(«. وقال: )): »وال�سّم اإتباع  (, ويج�ز ال�سم نح�: )لم َيُمدُّ , ولم َيُمدِّ )لم َيُمّد, ولم َيْمُدْد(, ويج�ز الفتُح والك�سُر, نح�: )لم َيُمدَّ

�سمة الآِخر ل�سمة الميم. اأما في )لم َيِفّر( فلم يجز ال�سّم؛ لعدم اإمكانية الإتباع, اإذ ل �سّمَة على الفاء«. 
))( في الأ�سل: ُيرّيُب.
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3. المعتل: 
َيِثُب, َيِثباِن, َيِثُب�َن. َتِثُب, َتِثباِن, َيِثْبَن. ]اأ. المثال[: 

َتِثُب, َتِثباِن, َتِثب�َن. َتِثِبيَن, َتِثباِن, َتِثْبَن.   
اأِثُب, َنِثُب.   

وكذلك )َنِرُث( ُتحذف ال�او من كلِّ ما انك�سرت عيُنُه في))( باَبْي )َفَعَل ��� َيْفِعُل( و)َفِعَل ��� َيْفِعُل(. 
ُع,  واأّما في تقدير النك�سار فمنه ما وقع في باب )َفَعَل ��� َيْفَعُل(, والأ�سُل فيه )َفَعَل ��� َيْفِعُل( ك )َيَهُب, وَي�سَ
ُع, وَيِقُع, وَيِهُب(, ومنه ما وقع في باب )َفِعَل ��� َيْفَعُل(, والأ�سُل فيه )َفِعَل ��� َيْفِعُل( ك )َيَطاأُ,  وَيَقُع(, اأ�سُلُه: )َي�سِ
وَيْ�َجُع())(,  )َيْ�َجُل,  كق�ِلَك:  منه  ال�او  حذُف  يج�ز  ل  ذلك  عدا  وما  وَي�ِسُع())(,  )َيِطُئ,  والأ�سُل:  وَي�َسُع(, 

, وَيْ�ُقُح(, وكلُّ ما ان�سّمْت عيُنُه))(, و))( اإذا انفتحْت ]فتَحًة اأ�سلّيًة[))(. �ؤُ وكذلك )َيْ��سُ
واأّما ق�ُلهم: )َوِلَهِت المراأُة ��� َيْ�َلُه, وَيِلُه(, فهما لغتاِن مختلفتان, َمن قال )َيْ�َلُه( جعله من باب )َفِعَل ��� 

َيْفَعُل( من غير تقدير الك�سرة))(.
ل, ويت�اتر, وي�ست�جب( فجاريٌة  ُر, وُي�اِفُق, ويتَِّهُب))(, ويت�كَّ ُه, وُيَي�سِّ واأّما )ُيْ�ِعُد( فاأ�سُلُه: )ُياأَْوِعُد(. و)ُيَ�جِّ

َمجرى ال�سحيح.
يبيُع, َيبيعاِن, يبيع�َن. ]َتبيُع, َتبيعاِن, َيِبْعَن[))(. ب. االأجوف: 

َتبيُع, َتبيعاِن, َتبيع�َن. َتبيعيَن, َتبيعاِن, َتِبْعَن.   
اأبيُع, َنبيُع.   

وكذلك تق�ل: )َيناُم, وَيط�ُل, وُيجيُب, وَيختاُر, وينقاُل, وي�ستجيُب(. وُتحذُف ال�اُو والياُء والألُف في فعل 

))( في الأ�سل: ما في.
( فقال�ا: هما في الأ�سل )َفِعَل يفِعُل( اإل اأنهم ردوهما اإلى  ))( قال الميداني في نزهة الطرف: ): »واأّما )و�ِسَع َي�َسُع, ووِطَئ َيَطاأُ

الفتح لمكان حرف الحلق«.
وبين  بينها  َفَرق�ا  ُتحذف,  فلم  بعدها,  ك�سرَة  ل  لأنها  فاأتّم�ها؛  َوِج��ٌل(  وه�  َيْ�َجُل,   ��� )َوِج��َل  »وقال�ا:   :((/( �سيب�يه:  قال   )((

)َيْفِعُل(«.
))( ورد في الخ�سائ�ض: )/))): »ومعل�م اأن ال�سمة اأثقل من الك�سرة لكنه لما كان م�سارع فُعل ل يجيء مختلًفا لم يحذف�ا فاء 

َع(؛ لئال يختلف باٌب لي�ض من عادته اأن يجيء مختلًفا«. ( ول )َو�سُ ( ول )َوُط�ؤَ �ؤَ )َو�سُ
))( ال�او زيادة يقت�سيها ال�سياق.

))( ما بين المعق�فتين مطم��ض في الأ�سل.
َباِب  ِمْن  َيِلُه(   ��� )َوَل��َه  َقِليَلٍة:  ُلَغٍة  َوِفي  )َتِعَب(,  َباِب  ِمْن  َوَلًها(   ��� َيْ�َلُه   ��� »)َوِل��َه   :(((/( المنير:  الم�سباح  في  الفي�مي  قال   )((

)َوَعَد(«.
ِهَب اإّل من ُقَر�سّي, اأو اأَْن�سارّي. اأو ثقفّي(,  ))( من الفعل )وهَب(, واأورد الخليل في كتاب العين ق�ل النبي �: )لقد َهَمْمُت اأّل اأَتَّ

اأي: ل اأقبل ِهَبٌة اإّل من ه�ؤلء. ينظر: العين: )/)) )وهب(.
))( �ساقطة من الأ�سل, واأثبتُّها لُتطاِبَق اأمثاَلها في الكتاب.
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جماعة الم�ؤنث, فتق�ل: )َيِبْعَن, وَيُقْلَن, وَيُطْلَن, وَيَنْمَن, وُيِجْبَن, وَيْخَتْرَن, وَيْنَقْدَن, وَي�ْسَتِجْبَن(؛ فاإذا اأدخلَت 
الجازم اأ�سقطَت العين من فعل ال�احد المذكر والغائب الم�ؤنث وجماعة المتكلم وواحده, كق�لَك: )لم َيُقْل, 
ولم اأَُقْل, ولم َنُقْل, ولم َتُقْل(, وكذلك: )لم ُيِجْب, ولم َيْخَتْر(, وكانت ثابتة))( في غيرها كق�لك: )لم يق�ل, 

ولم يق�ل�ا, ولم تق�ل, ولم تق�ل�ا, ولم تق�لي, ولم يختارا, ولم ي�ستجيبا, ولم تختاري, ولم ت�ستجيبي(.
يرمي, يرِمياِن, يرم�َن. ترمي, ترمياِن, يرميَن. جـ. الناق�ص: 

ترمي, ترمياِن, ترم�َن. ترميَن, ترمياِن, ترميَن.   
اأَرمي, َنرمي.   

جعلَت لفظ جماعة الإناث في الخطاب كلفظ ال�احد, وكذلك حكُم كلِّ ما كان قبل يائه مك�س�ًرا ك )ُيهدي, 
وُيَرّبي, وُيناجي, وَيْرَتجي, وَيْنبري, وَي�ْسَتعدي, ويرَع�ي, وَيْعَرْوِري, وُيقْل�ِسي(. 

وتق�ل: َيْعَرى, َيْعَرياِن, َيْعَروَن. تعرى, َتعَرياِن, َيْعَريَن.

   َتْعرى, َتْعَرياِن, َتْعَرْوَن. َتْعَرْيَن, َتْعَرياِن, َتْعَرْيَن.
   اأَْعرى, َنْعرى.

وَيَت�سابى,  )يتَمّطى,  حكُم  وهذا  ويْعنى(,  )َير�سى,  وكذلك  والجمع,  ال�احدة  لفظ  بين  ا  اأي�سً في�ست�ي 
وَيَتَقْل�سى))((.

وتق�ل: َيدع�, َيدُع�اِن, َيْدع�َن. َتدع�, َتدُع�اِن, َيدع�َن.
َتدع�, َتدُع�اِن, َتدع�ن. َتدعيَن, َتدُع�اِن, َتْدع�َن.  

اأدع�, ندع�))(.  
في�ست�ي بين لفظ جماعة المذكر وبين لفظ ])[ جماعة الم�ؤنث في الخطاب والغيبة جميًعا, وكذلك ُكلُّ 

)َيْفُعُل( ك )َي�ْسُرو, وَيْنم�(. 
ولن  يْدُعَ�,  ولن  يرِمَي,  )لن  كق�ِلَك:  على حالها  الألَف  وتركَت  والياء  ال�اَو  ن�سبَت  النا�سب  اأدخلَت  اإذا 
النا�سُب  وُي�ْسِقُط  َيْخ�َض(,  ولم  َي��ْدُع,  ولم  يْرِم,  )لم  تق�ل:  كلَّها,  اأ�سقطَتها  الجازَم  اأدخلَت  واإذا  َيخ�سى(, 

والجازُم جميَع الن�نات اإل ن�ن جماعة الم�ؤنث كما في ال�سحيح.
باب الم�سارع المبني للمفعول وكيفية اإلحاق ال�سمائر به

ُي�سَرُب, ُي�سَرباِن, ُي�سَرب�ن. ُت�سَرُب, ُت�سَرباِن, ُي�سَرْبَن. 1. ال�شحيح: 
ُت�سَرُب, ُت�سَرباِن, ُت�سَرب�َن. ُت�سَربيَن, ُت�سرباِن, ُت�سَرْبَن.   

اأُ�سَرُب, ُن�سَرُب.   
))( يق�سد وكانت العين ثابتة.

))( في الأ�سل: يتقل�سا.
))( في الأ�سل: ندع�ا.
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)ُتَتَطلَُّب,  من  الثانية  التاِء  حذُف  يج�ُز  ول  وُيَتناَهُب(,  وُيَتَطلَُّب,  وُيحاَرُب,  ُب,  وُيَحدَّ )ُيكَرُم,  وكذلك 
وُتَتناَهُب( كما جاز في المبني للفاعل.

, ُت�َسّداِن, ُي�ْسَدْدَن. , ُي�َسّداِن, ُي�َسّدوَن. ُت�َسدُّ 2. الم�شاعف: ُي�َسدُّ
, ُت�َسّداِن, ُت�َسّدون. ُت�َسّديَن, ُت�َسّدان, ُت�ْسَدْدَن. ُت�َسدُّ   

. , ُن�َسدُّ اأُ�َسدُّ   
الم�ؤنث,  فعِل جماعة  اإل في  بينهما  فرَق  للفاعل, ل  المبني  كلفظ  ولفُظ هذا   ,) وُيَحابُّ  , )ُيَحبُّ وكذلك 

.) , وُي�سَتَحبُّ فاإّنك تق�ل هاهنا: )ُيَحاَبْبَن(, وَثمَّ )ُيحاِبْبَن(, و)ُي�سَطرُّ
 , , ولم ُي�ْسَدْد, ولم ُي�سَتَحبَّ , وَلم ُي�َسدِّ واإذا اأدخلَت الجازَم جازت كل المذاهب الثالثة كق�ِلَك: )لم ُي�َسدَّ

, ولم ُيحاَبْب(. , ولم ُيحابِّ , ولم ُي�سَتْحَبْب, ولم ُيحابَّ ولم ُي�سَتَحبِّ
�ُض( فجارياِن َمجرى ال�سحيح. ُب))(, وُيَتَج�سَّ واأّما )ُيَربَّ

]3. المعتل[
اأ. المعتل الفاء: ُي�َعُد, ُي�َعداِن, ُي�َعدوَن. ُت�َعُد, ُت�َعداِن, ُي�َعْدَن.

      ُت�َعُد, ُت�َعداِن, ُت�َعدوَن. ُت�َعديَن, ُت�َعداِن, ُت�َعْدَن.
      اأُوَعُد, ُن�َعُد.

وكذلك )ُي�َجُب, وُيْ�َرُث(, وما بقي فحكمه حكم ال�سحيح.
ُيعاُب, ُيعاباِن, ُيعاب�َن. ُتعاُب, ُتعاباِن, ُيَعْبَن. ب. المعتل العين: 

ُتعاُب, ُتعاباِن, ُتعاب�َن. ُتعاِبْيَن, ُتعاباِن, ُتَعْبَن.    
اأُعاُب, ُنعاُب.    

وكذلك )ُيجاُب, وُيختاُر, وُي�سَتجاُب(. واإذا اأدخلَت الجازم حذفَت ما حذفَت من )َيناُم, وَيختاُر( واأثَبتَّ 
. ما اأثَبتَّ َثمَّ

ُد, وُيَتداَوُل( فجاريٌة َمجرى ال�سحيح. ُج, وُيجاَوُب, وُيَتَع�َّ واأّما )ُيَت�َّ
ُيرَمى, ُيْرَمَياِن, ُيْرَم�َن. ]ُترَمى, ُترَمياِن, ُيْرمْيَن[))(. جـ. المعتل الالم: 

ُترمى, ُترَمياِن, ُترَم�َن. ُترَمْيَن, ُترَمياِن, ُتْرَمْيَن.    
اأُرمى, ُنرمى.    

وكذلك كلُّ ما كان من الثالثي من بنات الياء وما تجاوز الثالثي ك )ُيْهَدى, وُيَحلَّى, وُيَحابى, وُيرَت�سى, 

ْهَن: َغَذْوُتُه بالَيا�َسِميِن  َبه, وقال اللِّْحَيانّي: َرَبْبُت الدُّ َبُه واأََجاَدُه, َكَربَّ ْهَن: َطيَّ ))( ورد في التاج: )/))) )ربب(: »ومن المجاز: َربَّ الدُّ
يِب«. َب الَحبُّ الذي اتُِّخَذ منه بالطِّ ٌب, اإذا ُربِّ َياِحيِن, وُدْهٌن ُمَربَّ اأَو َبْع�ِض الرَّ

))( ما بين المعق�فتين �ساقط من الأ�سل. ومنهج الكتاب ي�ستدعي اإثباتها.
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وُيَتَحّرى, وُيَتعاَطى, وُيَقْل�سى(.
ُتدَعْ�َن  واأنُتنَّ  ْيَن,  وُيْر�سَ ُيْدَعْ�َن  الم�ؤنث, تق�ل: )ُهنَّ  ِفْعِل جماعة  ُيخاِلُفها في  فاإنه  ال�اوي  الثالثي  واأّما 

ْيَن( بال�اِو هنا وبالياِء هناك))(. وُتْر�سَ
ولفُظ الن�سِب كلفِظ الرفِع في فعل ال�احد وجماعة المتكلم, تق�ل: )لن ُيرَمى, ولن ُنرَمى(, كما تق�ل: 

)ه� ُيرَمى, ونحُن ُنرَمى(.

]ثالًثا:[ باب االأمر
َن الآِخر  اأمُر المخاطب الفاعل م�ستقٌّ من الفعل الم�سارع, وطريقُة ا�ستقاِقِه منه اأْن َتْحِذَف الزائدَة وُت�َسكِّ
ْع(, وفي )ُيَدحِرُج(: )َدْحِرْج(, وفي )َيَتَطلَُّب(: )َتَطلَّْب(,  ُع(: )�سَ ول ُتغّير من البناء �سيًئا, كق�ِلَك في )ي�سَ
فاأ�سُلُه  )ُيْكِرُم(  واأّم��ا  ْب(.  )َج��رِّ ُب(:  )ُيَجرِّ وفي  )ح��اِرْب(,  )ُيحاِرُب(:  وفي  )َتقاَعْد(,  )َيَتقاَعُد(:  وفي 

)ُي�ؤَكِرُم(, فجاء )اأَْكِرْم( على قيا�ض الأ�سل. 
)َيْقُتُل(  وقاِف  ِرُب(  )َي�سْ ك�ساِد  �ساكًنا  كان  اإذا  فاأّما  متحّرًكا,  الزائدة  بعد  الذي  الحرف  كان  اإْن  هذا 
و�سيِن )َي�ْسَتفِعُل( وفاِء )َيْفَتِعُل(, فِزْد في اأوِل الأمِر همزًة مك�س�رًة في جميع الم�ا�سع, اإل في م��سٍع واحد 
فتق�ل:  حينئٍذ  الهمزَة  مُّ  ت�سُ فاإّنَك  )َيْقُرُب(,  وراِء  )َيقُتُل(  كتاء  م�سم�م  حرٌف  ال�ساكن  بعد  كان  اإذا  وه� 

)ُاقُتْل, ُاْقُرْب(, كما فعلَت في ق�لَك: )ُاْفُتِعَل, ُاْنُفِعَل, ُا�ْسُتْفِعَل())(. ])[
ويجُب اأْن تعلَم اأنَّ الهمزَة ل ُتزاُد اإل في حاِل البتداء, فاأما اإذا وقع قبله �سيٌء فاإنه ل تج�ز زيادُتُه األبّتة, 

ِرْب(, وكذلك القيا�ض. ِرْب, يا رجُل ا�سْ ِرْب, َفا�سْ ويرجُع اإلى الأ�سل كق�لك: )َوا�سْ
واأّما الغائُب فاإّنه ُي�ؤَمُر بالالِم التي تدخُل على الفعل الم�سارع كما يدُخُلُه غيُرُه من حروِف الجزم, وذلك 

ِرْب زيٌد, ولَيْقُتْل عمٌرو, ولَيقُتال, ولَيقُتل�ا(, كما تق�ل: )لم ي�سرْب, لم ي�سِربا, لم َي�سِرب�ا(. ق�ُلَك: )ِلَي�سْ
ِلُت�سَربي,  َربا,  ِلُت�سْ )ِلُت�سَرْب,  كق�لك:  بالالم  ُي�ؤَمراِن  المفع�ل  والمتكلم  المفع�ل,  المخاطب  وكذلك 

ِلُت�سَربا, ِلُت�سَرْبَن, ِلأُ�سَرْب, ِلُن�سَرْب(.
]بناء االأمر وكيفية اإلحاق ال�سمائر به[

وتق�ل في بناء الأمِر من كلِّ باب واإلحاق ال�سمائر به:
ِرب�ا. ِا�سِربي, ِا�سِربا, ِا�سِرْبَن. 1. ال�شحيح: ِا�سْرْب, ِا�سِربا, ِا�سْ

ِحْب, وَدْحِرْج, وَتَبْخَتْر(. ْر, وحا�ِسْب, وِالَتِب�ْض, وِان�سِلْت))(, وَتَطلَّْب, وَتباَعْد, وا�ْسَت�سْ وكذلك )اأَْقِبْل, وَب�سِّ

يَن(, فلم تكن ثمة مخالفة  ْيَن, وُتر�سَ ))( وقعت المخالفة بين الثالثي اليائي والثالثي ال�اوي في )ُيدَع�َن, وُتدَع�َن(, اأما )ُير�سَ
�(, فه� فعل واويٌّ في اأ�سله, اإل اأنه ح�سل فيه اإعالل. ى( ه� )ُير�سَ لفظية, بل المخالفة تقديرية, على تقدير اأّن اأ�سل )ُير�سَ

منه  متحّرٍك  حرٍف  اأوُل  كان  »اأو  للمفع�ل:  المبني  الما�سي  الفعل  ق�اعد  في  ق�له  اإلى  اإ�سارة  ق�لك...  في  فعلَت  كما  ق�له:   )((
م�سم�ًما, نح�: )ُافُتِعَل, وُاْنُفِعَل, واأُْفِعَل, وُا�سُتْفِعَل, وُاْفُع�ِعَل(, وهمزة ال��سل تتبع هذا الم�سم�م في ال�سمة«.

َد, واإذا اأ�سرَع في ال�سير. ينظر: التاج: )/0)) )�سلت(. َلَت: اإذا تجرَّ ))( ان�سَ
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 , 2. الم�شاعف: اإذا كان ما قبل الحرف المدغم مك�س�ًرا في الم�سارع اأو مفت�ًحا اأو �ساكًنا كق�لك: )َيِفرُّ
�ْض(,  وِاْع�سَ  , وَع�ضِّ  , و)َع�ضَّ ِاْفِرْر(,   , ِفرِّ  , )ِفرَّ تق�ل:  لغاٍت,  ثالُث  ففيه   ,) وَيَت�سامُّ  , وَيَع�ضُّ

, وَت�ساَمْم(.  , وَت�سامِّ و)َت�سامَّ
 , مِّ , وان�سَ مَّ , وامَتِدْد(, و)ان�سَ , وامَتدِّ , وحاِبْب(, و)امَتدَّ , وحابِّ , واأَْحِبْب(, و)حابَّ , واأَِحبِّ وكذلك )اأَِحبَّ
, وا�ستْقِرْر(. ومثُلُه كلُّ ما كاَن في اآخرِه اإدغاٌم وما قبله مفت�ح في الم�سارع اأو  , وا�ستَقرِّ ِمْم(, و)ا�سَتَقرَّ واْن�سَ

, وَيْحمارُّ(. , وَيْق�َسِعرُّ مك�س�ر))( اأو �ساكن ك )َيْحَمرُّ
 ,)(( �ُسدِّ  , اأربُع لغاٍت: )�ُسدَّ (, ففيه  وَيُمدُّ  , اإذا كان ما قبل الحرف المدَغِم م�سم�ًما كق�ِلَك: )َي�ُسدُّ واأّما 

, ا�سُدْد())(. �ُسدُّ
َل,  )َفعَّ الباقي. وم�ساعف  ِاْفِرْرَن(, وكذلك  ِفّرا,  ي,  ِفرِّ وا,  ِفرُّ ا,  ِفرَّ  , )ِفرَّ به:  ال�سمائر  اإلحاق  وتق�ل في 

َل( جاٍر مجرى ال�سحيح. وَتَفعَّ
]3. المعتل[

اأ. المعتل الفاء: )ِعْد, ِعَدا, ِعدوا. ِعِدي, ِعدا, ِعْدَن(, وكذلك كلُّ ما �سقطت واُوُه كق�ِلَك: )ِرْث, وِمْق, 
وَهْب, وَطاأْ, و�َسْع(.

)ِاْوَجْل,  والأ�سل:  قبلها,  ما  لك�سرِة  ياًء  ال�او  ُقِلبت  وِاْيَحْل(,  وِاْيَجْع,  )ِاْيَجْل))(,  واُوُه:  تثبُت  فيما  وتق�ل 
وِاْوَجْع, وِاْوَحْل(, فاإن وقعت قبل ال�او فتحة اأو �سّمة �َسِلَمْت من النقالب كق�ِلَك: )َفاْوَجْل, َواْوَجْل, يا رجُل 
اإْن �سئَت  وُاْوُقْح(, واأنَت بالخيار في الأمر من )َوِلَه(  �ؤْ,  , وَوُقَح(: )ُاْو�سُ �ؤَ اْوَجْل(, وتق�ل في الأمر من )َو�سُ
قلَت: )ِاْيَلْه(, واإْن �سئَت قلَت: )َلْه(؛ لأنهم قال�ا في م�سارِعِه: )َيْ�َلُه, وَيِلُه(, وما بقي من المعتل الفاء جاٍر 

مجرى ال�سحيح.
)اأِجْب,  ك  انك�سرت ما قبل عينه  ما  كلُّ  ِبْعَن(, وكذلك  بيعا,  ِبيعي,  ِبْيع�ا,  ِبْيعا,  )ِبْع,  العين:  المعتل  ب. 

وا�ْسَتِجْب(. 
)َخْف, خافا, خاف�ا, خافي, خافا, َخْفَن(, وكذلك كلُّ ما انفتحت ما قبل عينه ك )اخَتْر, واْنَقْد(.

ْل, وُطْل(.  )ُقْل, ُق�ل, ق�ل�ا, ق�لي, ق�ل, ُقْلَن(, وكذلك كلُّ ما ان�سمَّ ما قبل عيِنِه ك )�سُ

))( في الأ�سل: مك�س�ًرا.
))( زيادة يقت�سيها ال�سياق.

للدللة على  والأمر  المجزوم  الم�سارع  في  المدغم  الحرف  قبل  ما  في حالة �سم  الم�ساعف  في  الرابعة  اللغة  الم�ؤلف  ))( ذكر 
اأّن الفتح اأخف الحركات فجاء مع المفت�ح والمك�س�ر والم�سم�م, والك�سر جائز للتقاء ال�ساكنين فكان مع المفت�ح والمك�س�ر 
ا, اأما ال�سم فلي�ض اأخف الحركات ول ه� ُيتخلَّ�ض به من التقاء ال�ساكنين, فال يج�ز في تلك اللغات, اأما اللغة  والم�سم�م اأي�سً

الرابعة فاإنما جاز لالإْتباع ال�س�تي. ينظر: المفتاح في ال�سرف: 0), وذكر الجرجاني هذه اللغات على اأنها اأوُجه.
))( من الَ�َجل الذي ه� الخ�ف. ينظر: ال�سحاح: )/0))) )وجل(.
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ْف, وَتجاَوْز( فجاريٌة مجرى ال�سحيح. ْد, وجاِوْز, وَتَخ�َّ واأّما )َع�ِّ
جـ. المعتل الالم: )ِاْرِم, ِاْرِميا, ارُم�ا, ِاْرمي, ِارِميا, ِارِمْيَن(, جئَت بالأمِر على لفظ المجزوم؛ لأّنه وجب 

, وا�سَتِر, وانَثِن(. اإ�سكاُن اآخره, ف�سقطت الياء كما ت�سقط بالجازم, وكذلك )اأْعِط, وَخلِّ
, وَت�اَر, وَتَقْل�َض(. )ِاْخ�َض, ِاْخ�َسَيا, ِاْخ�َسْ�ا, ِاْخ�َسْي, ِاخ�َسَيا, ِاْخ�َسْيَن(, وكذلك )َتَمطَّ

)ُاْدُع, ُاْدُعَ�ا, ُادُعْ�ا, ادعي, ادُعَ�ا, اْدُع�َن(.
د. المعتل الفاء والالم: تق�ُل فيما �سقطت فاوؤه في الم�سارع: )�ِض الث�َب, ِع العلَم, ِف بالعهِد, ِق اأخاَك, 
الياء  ])[ )�ِسي(, فلما ُحذفت  ِن الأمر(, كان في الم�سارع )َي�ِسي(, فُحذفت الزائدة, فبقي 
ْلُه بكلمٍة بعَدُه فِزْد عليه  كما ُتحذف من المجزوم بقيت ال�سين وحدها, فاإذا وقفَت عليه ولم َت�سِ
هاًء �ساكنًة ُت�سّمى هاء ال�قف وهاء ال�سكت, فقل: )�ِسْه, ِفْه, ِقْه, ِنْه(, وكذلك الأمر من )يرى(, 

تحذف الزائدة منه والألف, فيبقى )َر(, واإذا وقفَت عليه �سارت )َرْه(. 
واإذا لحقت ال�سمائر به تق�ل: )�ِض, �ِسَيا, �ُس�ا, �ِسي, �ِسَيا, �ِسْيَن(, ومن )َر( تق�ل: )َرَيا, َرْوا, َرْي, َرَيا, 
َرْيَن(, وهذا قيا�ُض ما �سقطت ال�او من م�سارعه, واأّما ما تثبُت فيه ال�او كق�لك: )ُي�حي( فاإّنك تق�ل فيه: 

)ِاْيَح(, كما قلت: )ِاْيَجْل(, والكالم في هذا كالكالم ثّمة.

]رابًعا وخام�ًسا[)1(: باب فعل التعجب
واأ�سِرْب  زي��ًدا,  اأ�سَرَب  )ما  كق�ِلَك:  بِه(  )اأفِعْل  والثانية:  اأفَعَلُه(,  )ما  اإحداهما:  �سيغتاِن,  ُب  التعجُّ

بزيٍد(. 
]من �سروط بناء فعلي التعجب[

واإْن كانت ثالثية مجردة ك )َعِ�َر,  اأفعاِل الأل�اِن والعي�ب  ُتبنياِن من غير الثالثية المجردة, ول من  ول 
وما  اأع�َرُه,  )ما  وكذلك  اأكَرَمُه(,  )ما  )اأكرَم(:  وفي  َبُه(,  جرَّ )ما  َب(:  )جرَّ في  ُيقال  فال  و�َسُمَر(,  وَحِ�َر, 
اأح�َلُه, وما اأ�سَمَرُه(؛ ولكن طريق التعجب هي في هذا الم��سع تق�ل: )ما اأح�سَن اإكراَم زيٍد, وما اأجَ�َد تجربَة 

زيٍد, وما اأقَبَح عَ�َرُه, وما اأبَلَغ �ُسمرَته(, واإْن �سئَت قلَت: )اأح�ِسْن باإكراِمِه, واأقِبْح بَعَ�ِرِه(.
]طريقة بناء فعلي التعجب[

ُه, وما اأوَعَدُه,  وطريُق بناِء فعِل التعجب اأْن تبنَي الأول على لفظ الما�سي من باب )اأفَعل( كق�ِلَك: )ما اأ�سدَّ
وما اأَقَ�َلُه, وما اأرماُه(, والثاني على لفظ الأمر من هذا الباب كق�ِلَك: )اأ�سِدْد به, واأَوِعْد بِه, واأَْرِم به(, اإل 

اأّنك تجيء بالمعتلِّ العين على اأ�سِلِه, وذلك ق�لك: )ما اأقَ�َلُه, واأْقِ�ْل به(, ول تق�ل: )ما اأقاَلُه, واأِقْل به(.

))( قرر الزمخ�سري من قبل اأّن الأفعال خم�سة اأق�سام, واأّن التعجب له فعالن, لذلك ذكرُت هذين الت�سل�سلين.
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ف�سل: ]االأ�سماء المت�سلة باالأفعال[
الأ�سماء المت�سلة بالأفعال خم�سة:

َرَب, وَقَتَل( �سادراِن عنهما  1. الم�شدر: وه� ال�سم الذي َي�سُدُر عنه الفعل ك )ال�سْرب, والقْتل(, فاإّن )�سَ
م�ستّقاِن منهما.

َد به المرة كان على وزن[))( )َفْعَلة(, كق�لَك: )َفَعَل َفْعَلًة,  وكلُّ م�سدٍر من الثالثيِّ المجّرِد اإذ ]ُق�سِ
ْرَبًة, و�َسِرَب �َسْربًة, و�سقاُه �َسْقيًة, ورماُه َرْمَيًة, وقاَم له َقْ�َمًة(, قال اهلل تعالى: چ  ڦ   ))(  ڦ  ڦ  ڦ     َرَب �سَ و�سَ

َرباٍت, و�َسِرْبُت �َسْربتيِن وثالَث �َسَرباٍت(. رَبتيِن وثالَث �سَ ڄ     ڄ    چ ))(. وتق�ل: )�سربُتُه �سَ

�َض الراكُب تعري�سًة))((.  اإِكرامًة, واْبت�سمُت ابِت�سامًة, وَعرَّ وتق�ُل في غير الثالثي المجّرد: )اأكرمُتُه 
الإدخ��ال,  بمعنى  )الُمْدَخل(  ك  المفع�ل  ا�سم  لفظ  على  المجّرد  الثالثي  غير  من  الم�سدُر  يجيُء  وقد 
ح( بمعنى الت�سريح, و)الم�سَطَرب( بمعنى ال�سطراب, و)المَتَطلَّب(  و)الُمْخَرج( بمعنى الإخراج, و)الُم�َسرَّ

بمعنى التطلُّب, و)الُمَتناَول( بمعنى التناُول.
وُيقال: )لُه ِجْل�َسٌة ح�سنٌة, وِركَبٌة, وِقْعَدٌة(, اأي: ن�ٌع من الجل��ِض والقع�ِد والرك�ب))(.

وم�سدُر )اأْفَعَل( )اإْفَعال(, اإل م�سدر المعتل العين منه, فاإنه يجيء على )اإْفعالة(, كق�ِلَك: )اأثاَبُه 
اإثابًة, واأغاَثُه اإغاثًة, واأ�ساَمُه اإ�سامًة(, وفي الأ�سل: )اإْث�ابة, واإغ�اثة(.

َل( )تْفعيل())(, و)َتْفِعلة(, وقد غلبت )التفعلة( على ما في اآخِرِه همزة اأو حرف علة  وم�سدر )َفعَّ
اأَُه َتْجِزئًة, وهّناأَُه َتْهِنئًة, وَرّباُه َتربيًة, وَلّباُه َتْلِبيًة(. كق�لك: )جزَّ

وَتَرّجى  ًيا,  َتاأبِّ )َتاأَّبى  منهما:  الالم  المعتل  في  وتق�ل  وَتَفاُعل())(,  )َتَفعُّل  وَتَفاَعَل(  َل  )َتَفعَّ وم�سدر 
ًيا, وتراءى ترائًيا, وَتناَجى َتناِجًيا(, فَتك�ِسُر العيَن لأجِل الياء, وكذلك )َتَقْل�سى َتَقْل�ِسًيا(. َتَرجِّ

2. ف�شٌل في ا�شم الفاعل:
اأكثُر ما يجيء ا�سم الفاعل في الثالثي المجّرد على وزن )فاِعل( ك )�ساِرٍب(, و)�ساّد(, والأ�سل: 
)راِمٌي  والأ�سل  وغ��اٍز(,  و)راٍم  وق��اِول(,  )باِيع  والأ�سل  بالهمزة,  وقائل(  و)بائع  و)واِج���ب(,  )���س��اِدد(, 
قلَت:  واإذا ن�سبَتُه   ,]([ اإذا كان منّكًرا مرف�ًعا ومجروًرا  ُيفَعُل هذا  واإنما  للتن�ين,  الياُء  وغاِزٌي(, فُحذفت 

))( ما بين المعق�فتين مطم��ض في الأ�سل. والعبارة يقت�سيها ال�سياق.
))( في الأ�سل: وُنِفخ.

))( �س�رة الحاقة: الآية )).
))( التعري�ض: النزول في اآخر الليل. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: )/))) )عر�ض(.

))( يق�سد به م�سدر الهيئة.
له تف�سياًل(. ))( نح�: )كّلَمُه تكليًما, وف�سّ

م(. ))( نح�: )التكلُّم, والتخا�سُ
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)رامًيا( فُتثِبُت الياء, واأّما اإذا اأدخلَت عليه الألف والالم اأو اأ�سفَتُه قلَت: )جاءني القا�سي, ومررُت بالقا�سي, 
الرفع  الياَء �ساكنًة في حالتي))(  اأثبتَّ  القا�سَي, وهذا قا�سْيَك, ومررُت بقا�سْيَك, وراأيُت قا�سَيَك(,  وراأيُت 
 , اآخره ياًء مك�س�ًرا ما قبلها ك )ُمْر�ٍض, وُمَربٍّ كَتها في حال الن�سب, وهذا حكُم كلِّ ا�سٍم كان  والجر, وحرَّ

وُمجاٍز, وُمْجَتٍب, وُمْنَق�ٍض, وُمْرَعٍ�, وُمَت�اٍر, وُم�سَتْفٍت, وُمْعَروٍر, وُمَقْل�ٍض(.
وقالة(.  را�سة))(,  ك )باعة,  و)َفَعَلة(  ع(,  وُمنَّ )ُمّناع  ك  وَفَعلة(  ل,  وُفعَّ )ُفّعال,  وُيجَمُع )فاعل( على 

وُيجَمُع المعتل على )ُفَعَلة( ك )ُرماة وُغزاة())(, والأ�سل: )ُرَمَية, وُغَزَوة())(.
]اأوزان ا�سم الفاعل[

ويجيء على )َفِعل( ك )َفِرق, وَلِبق(, و)َلّب))(, وَطّب))(, وَنٍد, وَخٍز(, واأ�سلها: )َلِبٌب, وَطِبٌب, وَخِزٌي, وَنِدٌي(.
واأْجَيد)))(,  واأعَ�ج,  واأَْوَط��ف)))(,  واأْوَك��ع)0)(,  واأَب��ّح))(,  واأَق��ّب))(,  واأعَلم,  )اأْنَجل))(,  ك  )اأْفَعل(  وعلى 
ووْجعاء,  وَوْكعاء,  وَقّباء,  وَعْلماء,  )َنْجالء,  ك  )َفْعالء(  )اأفَعل(  وتاأنيُث  واأح���ى)))((,  واألمى)))(,  واأعمى, 

وَجيداء, وَعمياء(.
وُعْ�ٌج,  وُوْكٌع,   , وُقبٌّ ْخٌم,  �سُ ون�ساٌء  )ِرجاٌل  تق�ل:  )ُفْعل(,  على  الجمِع  في  وَفعالء(  )اأْفَعل  وي�ست�ي 

وِجْيٌد( ُك�سرت الجيم لأجل الياء, ومثُلُه: )ِبْي�ٌض, وِعْيٌن)))(( في جمع )اأبَي�ض وبي�ساء, واأْعَين وَعْيناء(.
بى, و�َسْكرى,  وعلى )َفْعالن( ك )غ�سبان, وَك�ْسالن, و�َسْكران, وَيْقظان(, وتاأنيُثه على )َفْعلى( ك )َغ�سْ
)�ُسكارى,  خم�سة:  في  الفاء  ُي�سمُّ  وقد  و�َسكارى(,  )ِغ�ساب,  ك  وَفعالى(,  )ِفَعال  على  وُيجمُع  وَيْقظى(, 

وُك�سالى, وُغيارى, وُعجالى, واأُ�سارى(.

))( في الأ�سل: حالة.
))( ورد في الل�سان: )/))) )رو�ض(: »َوَرُجٌل راِئ�ٌض ِمْن َقْ�ٍم را�سٍة وُرّو�ٍض وُرّوا�ٍض«, فه� من التروي�ض, وقد ورد جمع )رائ�ض( 

بالأوزان الثالثة التي ذكرها الزمخ�سري.
))( في الأ�سل: ُرمات وُغزات.

))( انقلبت الياء األًفا وكذلك ال�او, لتحركهما وانفتاح ما قبلهما.
: اأي لزٌم لالأمر. ينظر: ال�سحاح: )/))) )لبب(. ))( رجٌل َلبٌّ

: اأي عالم. ينظر: ال�سحاح: )/))) )طبب(. ))( َرجٌل َطبٌّ
َجُل: �َسَعُة �ِسقِّ العين. ينظر: ال�سحاح: )/)))) )َنَجل(. ))( النَّ

))( القبب: دقة الخ�سر. ينظر: العين: )/)) )قب(.
))( الُبّحُة والَبَحُح: ِغَلٌظ في ال�س�ت وخ�س�نة. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: )/))) )بحح(.

ر, وُرّبما كان في اإبهام اليد والّرجل. ينظر: العين:  )0)( الأوكع: المائل, م�ستق من الَ�َكع الذي ه� ميالُن �سدِر القدم نح� الِخْن�سِ
)/))) )وكع(.

)))( ال�َطف: كثرة �سعر الحاجبين. ينظر: جمهرة اللغة: )/))) )طف�(.
)))( الَجَيُد: ط�ُل العُنِق وح�سُنُه. ينظر: ال�سحاح: )/))) )جيد(.

)))( اللُّمى: �ُسمرة في ال�سفة ُت�ستح�سن. ينظر: ال�سحاح: )/)))) )لمى(.
)))( الحّ�ُة: �س�اد ي�سرُب اإلى الخ�سرة, وقيل: حمرة ت�سرب اإلى ال�س�اد. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: )/)0) )ح�(.

)))( جمع اأعَين, وه� وا�سع العين. ينظر: ال�سحاح: )/)))) )عين(.
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وعلى )َفِعيل( ك )كريم, وَلبيب, وَغِنّي(, وُيجَمُع في ال�سحيح على )ُفَعالء وِفَعال( ك )ُكَرماء وِكرام, 
واأْغِنياء,  وَغِنّي  واأطّباء,  وطبيب  واأ�ِسّداء[))(,  )�سديد  ك  )اأْفِعالء(  على  ]الم�ساعف  وُيجَمُع  وِكَبار(,  وُكَبراء 

وق�ّي واأقِ�ياء(.
]بع�س اأبنية المبالغة من ا�سم الفاعل[

ار,  ّراب, وَقّتال, وَمّناع, وَكرَّ و)َفّعال, وَفُع�ل, وِمْفَعل, وِمْفعال( من اأبنية المبالغة وتكثير الفعل ك )�سَ
وَقّ�ال, وَكّيال, وَرّماء(. 

ْ�ٌي, وَبُغْ�ٌي())(. ّي, وَبِغّي(, والأ�سل )َع�سُ ُروب, وَمُن�ع, وَكُت�ب, وَفُرور, وَع�سِ و)�سَ
و)ِمْدَفع, وِمْحَرب(.

د(, و)المقرا�ض,  و)ِمْطعام, وِمْطعان, وِمْذكار, وميناث))((. وهما))( بناء الآلة ك )الِمْعَ�ل, والِمْح�سَ
والِمخراق(.

روب, وَقُت�ل, وِمْف�سال, وِمْعطار(. وي�ست�ي المذكر والم�ؤنث في )َفُع�ل وِمْفعال(, تق�ل: )رجٌل وامراأٌة �سَ
]�سياغة ا�سم الفاعل مما زاد على الثالثي[

ت�سَع  اأْن  غيَر  �سيًئا  ت�سَنُع  ل  منها,  الم�سارع  وزن  على  والرباعية  الزوائد  ذوات  من  الفاعل  وا�سم 
َل, وَتَفْعَلَل(, فاإّنَك تك�ِسُر الحرف الرابع من ا�سم  الميم م��سع الزيادة اإل في ثالثة اأب�اب, وهي )َتفاَعل, وَتَفعَّ

ب, وُمَتناِهب, وُمَتدْحِرج( في )َيَتَجّنُب, وَيتناَهُب, ويَتَدحَرُج(. الفاعل وه� مفت�ح في الم�سارع ك )ُمَتَجنِّ
3. ف�شل في ا�شم المفعول:

ا�سم المفع�ل من الثالثي المجرد على وزن )المفع�ل( ك )َم�سروب, وم�سدود, وَمِبْيع الأ�سُل َمْبُي�ع, 
وَمُقْ�ل الأ�سُل َمْقُ�ْول, وَمْرِمّي الأ�سُل َمْرُمْ�ي, وَمْدُعّ�, ويج�ز مْدِعّي))((.

ويجيُء )َفعيل( بمعنى )مفع�ل( ك )قتيل, وَجريح(, وي�ست�ي فيه المذكر والم�ؤنث.
وا�سم المفع�ل من ذوات الزوائد والرباعية على لفظ م�سارِعهما المبني للمفع�ل ل ت�سُع �سيًئا غير 

و�سع الميم م��سع الزيادة))(.
))( مطم��سة في الأ�سل.

))( انقلبت ال�او ياًء لجتماعهما و�سك�ن الأول منهما, واأدغمت الياء في الياء, ثم ُك�سر ما قبل الياء للمجان�سة.
))( الميناث: المراأة التي تلد الإناث. ينظر: ال�ساحبي: 0)), وذكر ابن فار�ض في معجم مقايي�ض اللغة: )/))) اأّن لفظة المذكار 

تعني الأر�ض التي ُتنِبُت ذك�َر الع�سب, وذكر في كتاب ال�ساحبي: 0)) اأّنها المراأة التي تلد الذك�ر.
))( اأي: وزن )ِمْفَعل, وِمْفعال(.

( من )َعَدْوُت(... واإنَّما جاز القلب, على قلَّته, لك�ن  ))( ينظر: الكتاب: )/)))-))), وجاء في الممتع: )/0)): »وقال�ا: )َمْعِديٌّ
ُقلبت  بالإدغام. فكما  الخفيَّة  الزائدة  ال�ساكنة  ال�او  اإِلَّ حاجز غير ح�سين, وه�  ة  مَّ ال�سَّ وبين  بينها  ل  َيف�سِ لم  فًة  ال�او متطرِّ
ة التي قبلها ك�سرة, فكذلك ُتقلب هنا«, وينظر: �سرح المل�كي في الت�سريف:  مَّ ة, وُتقلب ال�سَّ مَّ فت وقبلها ال�سَّ ال�اُو ياًء اإذا َتطرَّ

.((0
))( نح�: ُمكَرم, وُم�ْسَتخَرج.
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وي�ست�ي لفظ ا�سم الفاعل وا�سم المفع�ل في بع�ض الم�ا�سع اإل اأّن التقدير مختلف, كق�ِلَك: )اختاَر 
فه� ُمخَتاٌر(, و)اْخِتْيَر فه� ُمخَتاٌر(, وتقديُر اأحِدهما: )ُمْخَتِير(, وتقديُر الثاني: )ُمْخَتَير(, وكذلك )ُمحابٌّ 

(, التقدير: ُمحاِبب وُمحاَبب, وُم�سَطِرر وُم�سَطَرر))(. , وُم�سَطرٌّ وُم�سَطرٌّ وُمحابٌّ
4. ف�شل في ا�شم التف�شيل

َرُب منه, وكريٌم واأكرُم منه ]0)[ وكبيٌر واأكبُر منه(. ول ُيبنى اإل من  تق�ل: )زيٌد �سارٌب وعمٌرو اأ�سْ
الأفعال التي ُيبنى منها))( فعُل التعجب.

]اأحوال ا�سم التف�سيل[
ًرا م��س�ًل ب )ِمن(, تق�ل: )ه� اأكبُر منه,  وي�ست�ي فيه المذكُر والم�ؤنث والثنان والجمع اإذا كان مَنكَّ

وهي اأكبُر منها, وهما اأكبُر منهما, وهم اأكبُر منهم, وهنَّ اأكبُر منهّن(.
الأف�سُل  يَت وجَمعَت فقلت: )ه�  وَثنَّ واأّنثَت  اأ�سفَتُه ذّكْرَت حينئٍذ  اأو  والالم  الألَف  اأدخلَت عليه  فاإذا 
 , وُف�سالُهنَّ والُف�سلى  ُلهم,  واأفا�سِ واأف�سل�همم  الأفا�سُل  اأو  والأف�سل�َن  واأف�سالهم,  والأف�سالِن  واأف�سُلهم, 

.)(() ُلُهنَّ َلَياُتُهنَّ اأو ُف�سَ ل وُف�سْ َلياهّن, والُف�سَليات اأو الُف�سَ َلياِن وُف�سْ والُف�سْ
ف�شل: ]ا�شما الزمان والمكان[

)الَمْفَعل( يك�ُن م�سدًرا وا�سَم زماٍن وا�سَم مكان كق�لهم: )َمْقَتُل الح�سين t(, اأي: َقْتُلُه))(, اأو مكان 
قْتِلِه))(, اأو زمان قتِلِه))(.

الم�سدر كق�ِلَك:  فاإنها مفت�حة في  العين,  )َيفِعل( مك�س�ر  اإل في  الأب�اب  وعيُنه مفت�ح في جميع 
ِرُب فالٍن(, اأي: وقُت �سربِه. َرًبا(, ومك�س�رة في الزمان والمكان كق�لَك: )َم�سْ )�سَرْبُته َم�سْ

واأّما )الَم�سِجد والَمطِلع والَمن�ِسك, والَمنِبت, والَمفِرق, والَم�ْسِقط, والَمجِزر, والَمْح�ِسر, والَم�سِرق, 
والَمْغِرب( ف�ساّذة, وكان القيا�ُض بالفتح؛ لأنها من باِب )َيْفُعُل( واهلُل اأعلم))(.

َتمَّ هذا الكتاُب بع�ن اهلِل وح�سِن ت�فيِقِه على يدي الراجي رحمِة اهلل تعالى عبد اهلل بن محمد بن 
محمد بن عبد اهلل, بّلغه اهلل غايَة رجائه, في ربيع الآخر �سنة ثالٍث وخم�سين و�ستمائة.

))( ينظر: نزهة الطرف: )).
))( في الأ�سل منه.

نح�:  والتذكير(  )الإف��راد  المجرد  كحكِم  حكُمُه  كان  نكرة  اإلى  اأ�سيف  فاإْن  الم�ساف,  التف�سيل  ا�سم  حكم  في  تف�سيل  ثمة   )((
الإفراد  وجاز  الزمخ�سري,  مّثل  كما  المطابقة  جازت  التف�سيل  وُق�سد  معرفة  اإلى  اأ�سيف  واإْن  امراأتيِن(.  اأف�سُل  )الهنداِن 
والتذكير نح�: )الزيداِن اأف�سُل الق�ِم(, واإْن لم ُيق�سد التف�سيل لم يجز فيه اإل المطابقة نح�: )الناق�ُض والأ�سجُّ اأعدل بني 

مروان(. ينظر: �سرح ابن عقيل: )/))).
))( في الأ�سل: قبله. وه� ت�سحيف.

))( في الأ�سل: قبله. ت�سحيف.
)َيْفُعُل( ب�سم  والعين من  الميم  بفتح  ُيبنى على )َمْفَعل(  الحدث ومكاِنِه  »وا�سُم زماِن  المفتاح: ))-0):  الجرجاني في  ))( قال 

العين, كمقتل الح�سين , لزمان القتل ومكاِنِه«.
))( ينظر: المفتاح في ال�سرف: 0).
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الم�سادر والمراجع
اأ�سرار العربية, اأب� البركات عبد الرحمن بن محمد بن اأبي �سعيد الأنباري )ت)))ه(, تحقيق: محمد   .(

بهجة البيطار, مطب�عات المجمع العلمي العربي بدم�سق, د.ت.
الأعالم, خير الدين الزركلي, دار العلم للماليين, بيروت, ط)), )00).  .(

اإنباه الرواة على اأنباء النحاة, جمال الدين علي بن ي��سف القفطي )ت)))ه(, تحقيق: محمد اأب�   .(
الف�سل اإبراهيم, دار الفكر العربي, القاهرة, ط), )0))ه � ))))م.

من  مجم�عة  تحقيق:  )ت)0))ه(,  الزبيدي  مرت�سى  محمد  القام��ض,  ج�اهر  من  العرو�ض  تاج   .(
المحققين, دار الهداية, د.ت.

جمهرة اللغة, اأب� بكر بن دريد, تحقيق: د. رمزي منير البعلبكي, دار العلم للماليين, بيروت �� لبنان,   .(
ط), )))).

الخ�سائ�ض, اأب� الفتح عثمان بن جني )ت)))ه(, تحقيق: محمد علي النجار, عالم الكتب, بيروت,   .(
د.ت.

�سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك, بهاء الدين بن عبد اهلل بن عقيل العقيلي )ت)))ه(, تحقيق:   .(
محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الفكر, د. ط, د.ت.

�سرح الأ�سم�ني على األفية ابن مالك, علي بن محمد بن عي�سى ن�ر الدين الأُ�ْسُم�ني )ت00)ه�(, دار   .(
الكتب العلمية, بيروت, ط), ))))ه �� ))))م.

)ت)))ه(,  بدكنق�ز  المعروف  اأحمد  الدين  �سم�ض  ال�سرف,  علم  في  الأرواح  مراح  على  �سرحان   .(
مطبعة م�سطفى البابي الحلبي واأولده, م�سر, ط), ))))ه �� ))))م.

وتحقيق:  درا�سة  )ت)))ه(,  المرادي  قا�سم  بن  الح�سن  المقا�سد,  وتكميل  الف�ائد  ت�سهيل  �سرح   .(0
الأ�ستاذ الدكت�ر نا�سر ح�سين علي, دار �سعد الدين, دم�سق, ط), ))))ه �� )00)م.

�سرح �سافية ابن الحاجب, ر�سي الدين محمد بن الح�سن ال�ستراباذي )ت)))ه( مع �سرح �س�اهده   .((
لعبد القادر البغدادي )ت))0)ه(, حققهما و�سبط غريبهما و�سرح مبهمهما الأ�ساتذة: محمد ن�ر 
لبنان,   ����� بيروت  العلمية,  الكتب  دار  الحميد,  عبد  الدين  ومحمد محيي  الزقراف  ومحمد  الح�سن 

)0))ه ����� ))))م.
�سرح �سافية ابن الحاجب في علمي الت�سريف والخط, الخ�سر اليزدي )اأتمه �سنة 0))ه(, درا�سة   .((

وتحقيق: د. ح�سن اأحمد العثمان, م�ؤ�س�سة الريان, بيروت, ط), ))))ه ����� )00)م.
الأوزاعي,  دار  قباوة,  الدين  د. فخر  يعي�ض )ت)))ه(, تحقيق:  ابن  الت�سريف,  المل�كي في  �سرح   .((

بيروت, ط), )0))ه ���� ))))م.
ال�ساحبي في فقه اللغة العربية وم�سائلها و�سنن العرب في كالمها, اأحمد بن فار�ض )ت)))ه(, دار   .((

الكتب العلمية, بيروت, ط), ))))ه ����� ))))م.
اإ�سماعيل بن حماد الج�هري )ت)))ه(, تحقيق: اأحمد عبد  ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية,   .((

الغف�ر عطار, دار العلم للماليين, بيروت, ط), )0))ه.
العباب الزاخر واللباب الفاخر, الح�سن بن محمد بن الح�سن ال�سغاني )ت0))ه(, حرف ال�سين,   .((
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تحقيق: ال�سيخ محمد ح�سن اآل يا�سين, من�س�رات وزارة الثقافة والإعالم, الجمه�رية العراقية, ط), 
.((((

اإبراهيم  ود.  المخزومي  مهدي  د.  تحقيق:  الفراهيدي,  اأحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  اأب�  العين,   .((
ال�سامرائي, م�ؤ�س�سة دار الهجرة, ط), )0))ه.

القام��ض المحيط, مجد الدين الفيروزاآبادي )ت)))ه(, تحقيق: مكتب تحقيق التراث في م�ؤ�س�سة   .((
الر�سالة, بيروت, اإ�سراف: نعيم العرق�س��سي, ط), ))))ه ����� )00)م.

الكتاب, �سيب�يه اأب� ب�سر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت0))ه(, تحقيق: عبد ال�سالم محمد هارون,   .((
مكتبة الخانجي, القاهرة, ط), )))).

ل�سان العرب, جمال الدين بن منظ�ر )ت)))ه(, دار اإحياء التراث العربي, بيروت, ط), )0))ه.  .(0
المحكم والمحيط الأعظم, اأب� الح�سن علي بن اإ�سماعيل بن �سيده الُمر�سي )ت)))ه(, تحقيق: عبد   .((

الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية, بيروت � لبنان, ط), ))))ه ����� 000)م.
الفي�مي  المقري  علي  بن  محمد  بن  اأحمد  للرافعي,  الكبير  ال�سرح  غريب  في  المنير  الم�سباح   .((

)ت0))ه(, المكتبة العلمية, بيروت, د.ت.
والن�سر,  للطباعة  الفكر  دار  الحم�ّي )ت)))ه(,  ياق�ت بن عبد اهلل  الدين  الأُدباء, �سهاب  معجم   .((

ط), 00))ه ����0)))م.
الحمد,  ت�فيق  علي  د.  له:  وقدم  حققه  )ت)))ه(,  الجرجاني  القاهر  عبد  ال�سرف,  في  المفتاح   .((

م�ؤ�س�سة الر�سالة, بيروت, د.ت.
المف�سل في �سنعة الإعراب, اأب� القا�سم محم�د بن عمر بن اأحمد الزمخ�سري )ت)))ه�(, تحقيق:   .((

د. علي ب� ملحم, مكتبة الهالل, بيروت, ط), )))).
اأحمد بن فار�ض, تحقيق و�سبط: عبد ال�سالم محمد هارون, اتحاد الكتاب العرب,  مقايي�ض اللغة,   .((

دم�سق, ))))ه ���� )00)م.
عالم  ع�سيمة,  الخالق  عبد  تحقيق:  )ت)))ه(,  المبرد  يزيد  بن  محمد  العبا�ض  اأب�  المقت�سب,   .((

الكتب, بيروت, )))).
بالمظهري  المعروف  الزيداني  محم�د  بن  الح�سين  الدين  لمظهر  المف�سل,  �سرح  في  المكمل   .((
اأطروحة  الجباوي,  فتاح  محمد  بيان  د.  والثالث:  الثاني  الق�سمين  تحقيق  مع  درا�سة  )ت)))ه���(, 

دكت�راه, كلية التربية للعل�م الإن�سانية, جامعة الأنبار, )00).
بيروت,  المعرفة,  الدين قباوة, دار  الإ�سبيلي, تحقيق: د. فخر  ابن ع�سف�ر  الت�سريف,  الممتع في   .((

ط), )0))ه ��� ))))م.
المن�سف �سرح اأبي الفتح عثمان بن جني, لكتاب الت�سريف لأبي عثمان المازني )ت)))ه(, تحقيق:   .(0

اإبراهيم م�سطفى وعبد اهلل اأمين, وزارة المعارف العم�مية, م�سر, ط), ))))ه � ))))م.
نزهة الطرف في علم ال�سرف, اأحمد بن محمد الميداني )ت)))ه(, تحقيق: لجنة اإحياء التراث   .((

العربي في دار الآفاق الجديدة, بيروت, ط), )0))ه� ��� ))))م.
النهاية في غريب الحديث والأثر, اأب� ال�سعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير )ت)0)ه(,   .((
تحقيق: طاهر اأحمد الزاوي, ومحم�د محمد الطناحي, المكتبة العلمية, بيروت, ))))ه ��� ))))م.
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‘Al Mufeed fi Al Tasreef’. 

By: Jarallah Omar Bin Mahmoud Zamakhshari. 

Edited by: Dr. Bayan Mohammed Fattah Aljabbawi

Zamakhshari chose a suitable title indicative of the contents of the book, entitling it 
‘Al	Mufeed	fi	AlTasreef’	(useful	in	the	morphology).	It	is	a	very	concise	book	containing	
only	basic	 topics	of	morphology.	He	discussed	 these	 topics	briefly	without	going	 into	
details. 

Likewise	he	did	not	 touch	 the	complicated	and	difficult	aspects	of	morphology	and	
not cited as well the Quranic evidence except in one place. Neither did he present any 
evidence from poetic verses or proverbs and quotations of Arab. 

He even did not provide the book with an introduction stating the purpose of compiling 
this book. 

But his objective seems to be clear, that is to simplify this subject for students and select 
the important and useful knowledge of morphology to make them easy to understand and 
remember. 

Another likely reason behind compiling this book is to have a book on the subject to 
his	name,	adding	to	his	other	works,	as	Zamakhshari	did	not	have	any	book	in	this	field.
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Towards the establishment of a digital library of manuscripts, in the 
Laboratory of Islamic civilization manuscripts, in North Africa at the 

University of Oran

Prof. Moulay Mohammed

Manuscripts constitute an important part of the heritage produced by Arab and Islamic 
civilization	in	the	various	fields	of	human	knowledge.	That’s	why	a	lot	of	cultural	and	
educational institutions in the world are racing in the quest and exploration of what is left 
out of this valuable heritage, in order to collect, preserve and then make it available to the 
researchers in the easiest way. Based on.

The	significance	of	 information	 technology	and	communication,	and	digitization	 in	
particular in the preservation of manuscripts, it has been in the ease of researchers today 
to acquire manuscripts in digital format.

In the laboratory of Islamic civilization manuscripts, we are trying to reach to a digital 
library of manuscripts through digitizing manuscripts available in the Library of lab, in 
addition to manuscripts digitized by some local repositories. Hence this treatise came in 
order to highlight the importance of the process of digitization in the preservation and 
facilitating the Arab-Islamic manuscripts.

Al-Biruni and his efforts in the development of Mineralogy

Geologist Dr. Mustafa Yaqub Abdul Nabi

One of the most outstanding thoughts which Al-Biruni presented was his denial that 
the	gemstone	had	any	medical	or	magical	effects.

He alludes to it while describing gemstones as “these are all only objects of decoration 
and embellishment and are not useful in curing any disease of the body”. 

Undoubtedly,	 the	 efforts	made	by	Al-Biruni	 in	 the	development	 of	Mineralogy	 are	
considered	among	 the	authentic	 scientific	knowledge	on	 the	 subject,	which	goes	hand	
in hand with modern science. Although Al-Biruni lived in a time dominated by myths 
transmitted	 from	 the	Greek	heritage,	 a	 number	 of	which	 infiltrated	 in	 the	works	 of	
Arab	Scientific	Heritage.	That’s	why	his	 efforts	 deserve	 to	 take	 their	 rightful	 place	
among	the	books	of	Arab	Scientific	Heritage,	likewise	his	book	‘Al-Jamahir’	in	which	
he	discussed	the	evolution	of	the	mineralogy,	holds	the	difficult	equation,	which	is	to	
reconcile tradition and modernity.
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Sayf al-Din Al Samirri, his life and his remaining poetry

Dr. Kamal Abdul Fattah Hassan

Most of the sources which dealt with Sayf al-Din Al Samirri’s biography have 
mentioned that he was a poet but they did not indicate to the presence of his poetry 
collection. 

Nevertheless	some	of	the	sources	have	referred	to	Hafiz	Dimyati	who	has	recounted	
some of Al Samirri’s poetic verses in his book. 

Some of other authors have quoted his poems and pieces of poetry in their books as 
well. They have also spared more than a few words in praise of his art and the quality of 
his poetry, as he was known to have excellent poetic qualities with special command over 
satire and panegyric. He composed poems in various branches of poetry, as indicated by 
some sources that he even penned a poem in panegyric of the Prophet (P.B.U.H).

The beauty of Sayf al-Din’s poetic technique lies in simplicity of its presentation and 
clarity of thought. He largely refrained from using any kind of complexities.

Sanctuary of Shaker, an ancient religious institution in Morocco
Dr. Ahmed Al Warith

The sanctuary is located in the valley of Tensift on the road between Ogmat and 
Mursi Goz, in the place formerly known as Shafshawah, 30 miles away from Nafees. 
Locally known as the shrine of Sidi Shakir’s sons, this spot was a part of the great 
Dukkalah,	but	today	it	belongs	to	Al-Ahmar	area	in	the	region	of	Asifi.	It	has	become	a	
shrine and asylum for the poor and landless people, where they practice special rituals. 
They have been visiting it on the days of Arafa and call this visit as a pilgrimage of the 
poor. More recently, it’s said that Hassan II gave extra attention to this place. Whilst 
King Mohammed VI transferred the interest to a higher level by giving his instructions 
in 2004 to initiate the work of creating  a site for the shrine, the process of which is 
going on till now, and also ordered  to commemorate the festive season of the shrine 
officially.
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the	cultural,	educational	and	political	fields	leading	to	their	renaissance	and	incredible	
progress. 

These intellectual and educational progress required press which was soon established, 
setting the foundation of Islamic media which has played a leading role in guiding and 
unifying Muslims.

The	 modern	 Malayalam	 media	 started	 in	 the	 first	 half	 of	 the	 19th	 century,	 with	
the primary purpose of propagating Christianity in the region. The forerunner of the 
Malayalam	press	was	RajyaSamacharam,	first	published	 in	 June	1847	by	Dr.	Herman	
Gundert from Tellichery, followed by Paschimodayam (1847 October) which was owned 
by priest Molar. Several other journals and publications followed soon. 

The main objective behind the publication of these newspapers was to proselytize the 
work of the Christian missionaries, catering to a large number of people and to provide 
the neo-Christians with information on religious tenets and related topics.

Language disorders

Dr. Sadiq Yusuf Al Dabbas

The scholars have divided the life of a child into various stages and distinguished the 
features and characteristics of each stage, while specifying the language development 
achieved in each of them. 

The	sound	production	in	human	beings	begins	with	the	first	cry	at	the	time	of	birth	
and	goes	through	different	stages,	with	most	children	starting	to	babble	at	the	age	of	two	
months. Some children face the problem at early stages in articulation, which indicates 
the language disorder that may accompany the child in later stages of life. 

There are several linguistic problems which occur in children, but it varies from child 
to	child.	Some	children	may	suffer	 from	one	disorder	whereas	others	may	suffer	 from	
multiple disorders. 

Similarly, in some cases the problem may be minor and in other cases it may be severe. 
Scholars have given due attention towards these disorders, their types and reasons behind 
different	disorders,	whether	they	are	physiological,	social	or	psychological	reasons.
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Narrations of Imam Muhammad ibn ‘Amr Laithi from his teacher 
Abu Salamah quoted in six authentic books of Hadith – A study from 

the Hadith perspective.

Dr. Mohammed Noor Al Ali

This article contains several thoughts, including:

That Imam Laithi was amongst the leader of the third generation of early Muslims 
referred to as the Tābiu	al-Tābieen, “the followers of the followers”.

He is the descendent of a noble Arab family from the city of Madina. He is a protege 
of Abu Salamah bin Abdul Rahman as well as the primary narrator of his Hadith 
collection. 

Imam Laithi has narrated a large number of Hadith, and the leading authorities in the 
field	of	Hadith,	 like	Shoba,	Sufyan	Al	Thawri	 and	Sufyan	 ibn	Uyainah	have	narrated	
Hadith from him. 

His narrations of Hadith from Abu Salamah as quoted from the Prophet (Peace Be 
Upon	Him)	by	Abu	Huraira	(May	Allah	be	pleased	with	him)	are	classified	in	 the	 top	
level of the category of Hasan (good) Hadith. He was keen to write down his collection 
by his own hand in order to preserve them. 

Imam Malik in his book ‘Muwatta’ has narrated one ‘Marfu’ Hadith from him which 
does not deal with rulings. 

Whereas he has 90 ahadith in six authentic books from his teacher Abu Salamah, 
according to the researcher.

Overview on the Islamic Journalism in Kerala.

Dr. Jmaluddin Al Faruqi

Historians	almost	unanimous	in	agreeing	that	Kerala	is	the	first	spot	in	the	subcontinent	
to	be	enlightened	by	the	light	of	Islam,	most	likely	in	the	first	century	of	Hijra.	

It	is	from	the	first	day	that	this	true	religion	attracted	large	number	of	inhabitant	of	this	
land and by each passing day they started to embrace Islam in increasing numbers. 

The ever-growing group of new Muslims also quickly began to involve themselves in 
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ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -
�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.
مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 
�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات
1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.
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“Al Manhal Al Asfa Fi Sharhi Alfazi Al Shifa”.
By. Abu Abdullah Mohammed bin Ali Al Hasani Al Tilimsani. ( Died after 917 AH)

المنهل الأ�شفى في �شرح األفاظ ال�شفا
لأبي عبد اهلل محمد بن علي الح�شني التلم�شاني ) ت بعد 917 هـ (

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــشــــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة
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